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 السياسة ألامريكية ثجاه مشروع الوحدة العربية

 3 ــــــ  جامعة الجزائر ـــــــــ أ . د عمار بن سلطان 

 

 ملدمة :

ىُت في الكإون الٗاإلاُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت باالهدكافاث  اعجبُذ مكاعهت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ً الٗغبي الىبحرة للىفِ في اإلاكغق الٗغبي، وبأهمُت اإلاىك٘  في  -ٖمىما  –ؤلاؾتراجُجي الظي ًخمخ٘ به الَى

لُت. ت وؤلافٍغ  الٗالكاث الضولُت، وبخأزحر الٗغب الخًاعي والؿُاس ي في الكٗىب ألاؾٍُى

ً الٗغبي مىظ جلً الفترة ٖلى هُفُت  بىاء ىُت في الَى ٖلى هظه الٗالكت، اههب اهخمام الؿُاؾت ألامٍغ

ُف  لى هُفُت الخدىم في مىكٗهم ؤلاؾتراجُجي؟، وفي هُفُت جْى الؿُُغة ٖلى زغوة الٗغب الىفُُت؟، ٖو

 كضعاتهم الؿُاؾُت، ومىعوثهم الخًاعي زضمت إلاكغوٖها اليىوي؟.  

ى ؾُُغتها، ومىُلها الؿُاس ي ٖلى ألامت الٗغبُت، اهخهجذ ؾُاؾت زاعحُت، وليي جخمىً مً فغ 

ت في حمُ٘ مىاحي  حؿتهضف الخدىم في ٖىانغ اللىة الٗغبُت، والخُلىلت صون جفُٗلها ئخضار جهًت خًاٍع

 الخُاة ، ولخدلُم هظه الؿُُغة، اهخهجذ أعب٘ ؾُاؾاث عئِؿُت خُاٌ ألامت الٗغبُت.

 بُت، والخُلىلت صون جدلُم أًت وخضة ًمىً أن جدضر بحن صولها جيامل  ٖغبيـ مٗاصاة الىخضة الٗغ 1

٘ ؾُاؾُت جدٌى صون جدلُم أًت هٕى مً جيامل ٖغبي. 2  ـ ئكامت مكاَع

 ـ زلم ئؾغائُل للخفاّ ٖلى ْاهغة الخجؼئت وللخُلىلت صون جدلُم أًت هٕى مً الخيامل.3

 هًت ٖغبُت.ـ خماًت ألاهٓمت الٗغبُت اإلاٗاصًت إلاكغوٕ أي ج4

 : موكف أمريكا من الوحدة العربية ـــــــأوال

ها ؾىف جإصي ئلى ئصماج ئمياهاث أَغافها اإلااصًت  ال قً أن الىخضة  الؿُاؾُت مهما وان قيلها أو هٖى

ت بكيل جًفي كىة وكضعة ٖلى الىُان الجضًض، وجمىىه مً جدلُم ألاهضاف التي عجؼث هُاهاجه  واإلاٗىٍى

ت والصخهُت الؿُاؾُت للضولت الجضًضة، وجمىنها مً حٗبئت اإلاجؼأة ًٖ جىفحره ا فالىخضة اللىمُت؛ حٗؼػ الهٍى

 مىاعصها إلاٛالبت مكاولها الضازلُت، وملاومت الخدضًاث الخاعحُت.

ت مً الضٌو الٗغبُت ـ مهما وان مًمىجها   ٗض جدلُم الىخضة الؿُاؾُت بحن صولخحن، أو مجمٖى َو

ؼ كضعة ألامت الٗغبُت ٖلى مٛالبت مكاولها الضازلُت، الؿُاس ي، وأهضاف اللائمحن ٖل ى ئهجاػهاـ ؾبُال لخٍٗؼ

بكيل جدافٔ به ٖلى اؾخلاللها، وجلغبها ػمىُا مً جدلُم مكغوٖها اللىمي  وجدفؼ قٗبها  ٖلى ملاومت 

كىجه الخدضًاث الجضًضة التي حؿتهضف وحىصه وجدفؼه ٖلى لٗب أصواع مإزغة في الٗالكاث الضولُت جدىاؾب م٘ 
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وم٘ عؾالخه ؤلاوؿاهُت، ولظلً ًلف أٖضاء الىخضة الٗغبُت الظًً هم أٖضاء ألامت الٗغبُت في حبهت ؾُاؾُت 

 واخضة للخُلىلت صون جدلُم أي جلضم في اججاه وخضتها اإلايكىصة.

 : موكف الغرب من الوحدة العربية  -1

باليؿبت للٛغب ٖامت، للض مثلذ الىخضة الٗغبُت الىلٌُ الؿُاس ي اإلاباقغ لخغهت الخىؾ٘ الٛغبي ججاه 

بالص الكغق ؤلاؾالمي والظي جمثل فُه ألامت الٗغبُت أخض ميىهاجه ألاؾاؾُت بمىاعصها الُبُُٗت، وبمىكٗها 

ت، وبمغهؼها ال ضًني، وجغاثها الؿُاؾُـ الخًاعي، الجُىبىلُدُيي، ومياهتها ؤلاؾتراجُجُت، وبلىتها البكٍغ

ت بجمُ٘ أبٗاصها و ملىماتها -وبٗالكاتها الضًيُتـ الىحضاهُت م٘ الكٗىب ألافغو  ت، هي أعى إلاٗغهت خًاٍع آؾٍُى

الي، مً حهت، ومكغوٕ الكغق الخدغعي، مً حهت أزغي.  بحن مكغوٕ الٛغب الامبًر

ًضعن الٛغب أن وحىص أمت ٖغبُت مىخضة، ٌٗني مً الىاخُت الٗملُت ئٖاصة حكىُل محزان اللىي في 

ؿخفاهُا الٗالمي الظي نىٗىه مىظ مىخهف  الٗالم، وهى الش يء الظي ٌٗخبروهه اؾخفؼاػا ؾُاؾُا لىٓام َو

الىخضة الؿُاؾُت وفلا لغؤٍتهم ومهالخهم اليىهُت لظلً، فان ئٖاصة حكىُل  م"1648اللغن الؿاب٘ ٖكغ"

 لألمت الٗغبُت، ؾىف ًهُضم بُمىخاث الٛغب اليىهُت وزهىنا في مىُلت الٗالم ؤلاؾالمي.

، التي جدالفذ الضٌو ألاوعبُت مىظ جهًتها الهىاُٖت لالهلًاى  بىاؾُتها ()وجُبُلا لهظه ؤلاؾتراجُجُت

امت مدمض ٖلي باقا في مهغ)  ت ٖغبُت بٖؼ م( وهي الخجغبت التي امخض 1840ـ  1811ٖلى أٌو ججغبت وخضٍو

، والخدىم  غة الٗغبُت، وبالص الكام ويىاحي ألاهًٌى جأزحرها ختى الخبكت، وحىىب الُمً، ومٗٓم أهداء الجٍؼ

ت التي جغبِ بحن الكغق والٛغب. ت والبدٍغ  أًًا في َغق الخجاعة الضولُت البًر

ت، وبٗض ئفكالها واللًاء ٖليها ت بلىاث مدمض  و ٖلى ازغ هظه الخجغبت الىخضٍو مت الٗؿىٍغ بالخاق الهٍؼ

ُاهُا باإلاحرؾخىن في ماعؽ( )م، بٗث عوحكُلض1840ٖلي ٖام  م، ًدظعه مً 1841بغؾالت ئلى وػٍغ زاعحُت بٍغ

ُاهُت.   كُام وخضة ؾُاؾُت بحن الٗغب، ألن ئجداصهم ؾىف ًمثل تهضًضا زُحرا ٖلى مهحر ؤلامبراَىعٍت البًر

( أن الخُغ ألاهبر الظي ؾخىاحهه الضٌو 1907باهغمان  –غها ،  ) وامبل وللض اؾدكغفذ اللجىت في جلٍغ

ألاوعبُت في اإلاؿخلبل، ؾىف ًأحي مً الٗغب ٖىضما ًخمىىىن مً ئٖاصة جدلُم وخضتهم اللىمُت، واؾترحإ 

خي، ولخفاصي الخُغ الظي ؾىف جمثله الىخضة الٗغبُت، أونذ اللجىت كاصة الضٌو ألاوعبُت، أن  مجضهم الخاٍع

ت، أو جدلُم أًت وخضة ؾُاؾُت بُنهم، وأهم ما حاء  ًدىلىا صون جمىحن الٗغب مً ئخضار أًت جهًت خًاٍع

غ اللجىت: " ًىمً الخُغ يض أوعبا في البدغ اإلاخىؾِ، فٗلى قىاَئه الجىىبُت والكغكُت، ٌِٗل قٗب  في جلٍغ

ش والضًً واللٛت وول ملىماث الخجم٘ والترا خه واخض جخىفغ له وخضة الخاٍع بِ، فًال ًٖ زغواجه الُبُُٗت وهٖؼ

الخدغعٍت، فلى أزظث قٗىب هظه اإلاىُلت بالىؾائل وؤلامياهُاث الهىاُٖت الخضًثت ألاوعبُت، واهدكغ بها 

ها، أو اجهُاعها، ًجب ٖلى الضٌو  الخٗلُم، فؿخدل النهاًت باإلمبراَىعٍاث ألاوعبُت، وللخُلىلت صون ؾلَى

أن حٗمل باؾخمغاع ٖلى ججؼئت هظه اإلاىُلت، وئبلاء قٗبها ٖلى ما هى ٖلُه مً  ألاوعبُت طاث اإلاهالح اإلاكترهت

لي في هظه اإلاىُلت ًٖ الجؼء ألاؾُىي باكامت خاحؼ بكغي  جفىً وجأزغ، وهى ما ٌؿخلؼم فهل الجؼء ؤلافٍغ
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لى ملغبت مً لُا بدُث ٌكيل في هظه اإلاىُلت ٖو ب، ًدخل الجؿغ البري الظي ًغبِ آؾُا بافٍغ ٍغ كىاة  كىي ٚو

لى هجاخها ًخىكف عزاؤها وؾُُغجىا... ضوة لؿيان اإلاىُلت...ٖو ـ كىة نضًلت ألوعبا ٖو  .(i)الؿَى

ً في ؾُاؾتها الخاعحُت ججاه ألامت  ُاهُت اإلاخٗاكبت مىظ مُل٘ اللغن الٗكٍغ لُه، جبيذ الخيىماث البًر ٖو

ملذ ٖلى جُبُلها؛ فىاهًذ حمُ٘ ت، وأخالذ  الٗغبُت جىنُاث لجىت وامبل ـ باهغمان، ٖو ٘ الىخضٍو اإلاكاَع

ض  ملذ ٖلى جىَغـ ْاهغة الخجؼئت، فهي التي أنضعث ٖو صون جدلُم أًت جلاعب وخضوي بحن أكُاعه، بل ٖو

م مخبيُت في طلً أهضاف الخغهت الههُىهُت، وهي التي هىضؾذ الجفاكُت ؾاًىـ بُيى 1917بلفىع في هىفمبر 

ُاهُا وفغوؿا للخُلىلت صون جدلُم أًت وخضة ئكلُمُت في م، التي كؿمذ بالص الكغق الٗغبي بحن 1921 ٖام بٍغ

 .(ii)اإلاكغق الٗغبي

 ـ موكف أمريكا املبدئي من الوحدة العربية: 2

في ؾُاق مىكف أوعبا الؿابم، وعزذ خيىماث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغىُت في ؾُاؾاتها الخاعحُت ججاه ألامت 

الٗغبُت مبضأ مٗاصة الىخضة الٗغبُت، وجبيذ في ؾُاؾتها الخاعحُت ججاه الٗغب عؤٍت هُيىؽ ؾبُىمان ؤلاؾتراجُجُت 

ً ؾُاؾت أمٍغىُت للُاصة الٗالم. في هٍٓغخه الجُ م(، أن ألاهمُت 1943)  ىبىلُدُىُت، عأي ؾبُىمانبكأن جيٍى

م(، بل في الجٍؼغة الٗاإلاُت التي 1904ؤلاؾتراجُجُت إلاىك٘ الٗالم، ال جىحض في كلب أوعاؾُا هما اٖخلض ماهىضع ٖام )

ت التي جدُِ بمىُلت الللب، وحكمل ول مً قبه الجٍؼغة (iii)حؿمى مىُلت"الغمالهض ت ـ البدٍغ ، وهي اإلاىُلت البًر

خه بأهمىطححن ال ٗغبُت والٗغاق وئًغان وأفٛاوؿخان والهىض وقغقي آؾُا والهحن ووىعٍا، واؾدكهض ؾبُىمان في هٍٓغ

جاٍعسُحن: ألاٌو هى الضولت الٗغبُت في ٖهض الفخىخاث ؤلاؾالمُت التي اؾخُاٖذ أن جخىؾ٘ قغكا ختى خضوص الهحن، 

غبا ختى خضوص فغوؿا، أما ألاهمىطج الثاوي، فسو به ال ؿُُغة التي فغيتها الضولت الٗثماهُت ٖلى قغق ووؾِ ٚو

لى البدغ اإلاخىؾِ، و بىاء ٖلُه، اؾخيخج أن الظي ًخمىً مً فغى ؾُُغجه ٖلى هظه اإلاىُلت  أوعوبا ٖو

ؿُُغ ٖلى الٗالم مً حهت  ؤلاؾتراجُجُت مً "مىُلت الغمالهض"، ٌؿخُُ٘ أن ًدانغ مىُلت الللب مً حهت، َو

ي الظي ًجب أن جخُل٘ ئلُه الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغىُت في ؾُاؾتها الخاعحُت وكذ أزغي، وأن الهضف الغئِس 

ً اجداصاث ئكلُمُت في مىاَم الغمالهض، ألن كُام أي وخضة في هظه ألاكالُم  الؿلم، أو الخغب، هى أن جمى٘ جيٍى

لى أوعبا، والاجداص الؿىفُاحي ٖلى خض ؾىاء  .(iv)ؾىف حكيل زُغا ٖليها، ٖو

ت ؤلاؾتراججُت، أضخذ حمُ٘ اللىي الؿُاؾت في الٛغب، جمثل كىة ماوٗت للُام وخضة الٗغب، بهظه الغؤٍ

 ً الُت في الَى الٗغبي والٗالم، واهُالكا إلاا ًمىً أن حكيله مً جأزحراث ؾلبُت ٖلى مهالخهم وأهضافهم ؤلامبًر

يا جغي أن أي حهض ٖغبي مكترن )حٗاون، جيؿُم،  جيامل( كض ًإصي جغاهمه ئلى اهجاػ مً هظه الغؤٍت، باجذ أمٍغ

،  (v)مكغوٕ الىخضة الٗغبُت ت مً الضٌو ىوي، فان الٗملُت الخياملُت بحن مجمٖى ت امُخاي اجٍؼ . وخؿب هٍٓغ

ىُت جدىاكٌ  جفكل متى جىاكًذ مهالخهم م٘ مهالح اللىي الخاعحُت. وبىاء ٖلى ما ؾبم، فان اإلاهالح ألامٍغ

ا م٘ اإلاكغوٕ الخًاعي الظي جب ت بحن اليىهُت حظٍع كغ به الىخضة الٗغبُت، الش يء الظي ًجٗل اللٗبت نفٍغ

ىُت والىخضة اللىمُت لألمت الٗغبُت.  ألامٍغ
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ىُت ؾُاؾتها الخاعحُت ججاه ألامت الٗغبُت وهُاهاتها الؿُاؾُت بمٗاصاة  عبُذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

أي وخضة ؾُاؾُت مهما وان قيلها، ولىجها الىخضة الٗغبُت، والخُلىلت صون جلضم أي حهض ٖغبي هدى جدلُم 

الؿُاس ي، ومهما واهذ نفت اللائمحن ٖليها، ختى ولى واهىا مً أنضكائها وخلفائها الؿُاؾُحن، ألن الىخضة 

ً اللىة الٗاإلاُت يض مهالخها واؾتراجُجُاتها الخىؾُٗت  الٗغبُت، جمثل في ئصعاهها اهلالبا اؾتراجُجُا في مىاٍػ

ً يي للىخضة الٗغبُت مً ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت  في الٗالم، والَى الٗغبي؛ لظلً، حٗخبر مؿألت الٗضاء ألامٍغ

خجلى هظا الٗضاء في مىكفها اإلاٗاعى ليل  ىُت ججاه الٗغب، ٍو الثابخت في أحىضة الؿُاؾت الخاعحُت ألامٍغ

ت التي ؾعى الؿاؾت الٗغب ئلى بىائها مىظ اؾخلاللهم ئلى آلان. ٘ الىخضٍو  اإلاكاَع

هم، في ول مىاكفها التي أخالذ صون جدلُم أًت مكغوٕ وخضوي ٖغبي هى مىكفها مً الىخضة واإلا

ت ـ الؿىعٍت) الي ـ الههُىوي ٖلى ألامت 1958/ 02/ 22اإلاهٍغ م( التي حاءث هغص ٖملي ٖلى الخدضي ؤلامبًر

ىُت ؾُاؾت مؼصو  ً، و الظي اهخهجذ فُه ؤلاصاعة ألامٍغ حت إلخضار وكُٗت الٗغبُت في زمؿِىاث اللغن الٗكٍغ

ؾُاؾُت بحن الضولخحن للخُلىلت صون جدلُم أي جلاعب وخضوي ًبنهما؛ ففي الىكذ الظي لىخذ بالخضزل يض 

ؾىعٍا، وخكضث زمؿحن ألف حىضي وزمؿمائت صبابت ٖلى خضوصها م٘  جغهُا، وخغيذ ئؾغائُل الفخٗاٌ 

اتها ٖلى مهغ، فاؾخأهفذ صف٘ " لخيىن مبرعا للهجىم ٖليها، فاجها زففذ مً viخىاصر ٖلى الخضوص" يَٛى

ت التي واهذ 1956  كغوى اإلاٗىهت الفىُت التي جىكفذ في هىفمبر م، وأفغحذ ًٖ حؼء مً ألاعنضة اإلاهٍغ

ل بىاء  ـ، وؾافغ عئِـ البىً الضولي ئلى اللاهغة الؾخئىاف اإلاباخثاث خٌى جمٍى مجمضة ئزغ جأمُم كىاة الؿَى

 ".  viiالؿض الٗالي"

ت ـ الؿىعٍت في بٗض كُام الىخضة   03/ 11م، أَلم حىن فىؾتر صالاؽ جدظًغه في 1958/ 02/ 22اإلاهٍغ

يا، جغفٌ أًت حُٛحراث ئكلُمُت جمـ أمً الضٌو اإلاجاوعة في اإلاىُلت، وحاء في 1958/  م، طاهغا فُه: أن أمٍغ

يا ـ هجري وابىث لىصج ـ في ألامم اإلاخدضة في  لُت  15زُاب أللاه ممثل أمٍغ ء بدث مجلـ ألامً م أزىا1958حٍى

لكيىي جلضمذ بها الخيىمت اللبىاهُت يض الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة، أي يض صولت الىخضة: "ئن الُاكاث 

جب أن ال ًيىن جلضمها مغجبُا باٚخُاالث،  البىاءة لللىمُت الٗغبُت، ًجب أال جخجه لخضمت أٚغاى أهاهُت، ٍو

ب والخضزل الخاعجي" اء والخسٍغ  ".viiiوخىم الٛٚى

الُت و ل ت ـ الؿىعٍت مً كضعة خغهت الخدغع الٗغبي ٖلى مىاحهت مسُُاث الامبًر لض ٖؼػث الىخضة اإلاهٍغ

ىُت في أكُاعهم ٖلى الثىعة يض خيام عبُىا ؾُاؾت خيىماتهم  ىُت وكىاها اإلادلُت، وخفؼث اللىي الَى ألامٍغ

ً الٗغبي.  ىُت في الَى ٘ الهُمىت ألامٍغ  بمكاَع

تـ الؿىعٍت ٖلى امخضاص ؾاخاث ألاكُاع  وحٗلذ الخفاٖالث ؤلاًجابُت التي زللتها الىخضة اإلاهٍغ

لى ()الٗغبُت ىُحن ًضعوىن اإلاساَغ التي جمثلها الىخضة الٗغبُت ٖلى مهالخهم اللىمُت، ٖو ، اإلاؿإولحن ألامٍغ

ً الٗغبي، وفي هظا الؿُاق، ًلٌى صان وىعحـ عئ غ مجلت فىعًٍ ِخلفائهم وأنضكائهم في الَى ـ جدٍغ

ٍىُت "أن َمىح الغئِـ اإلاهغي في الؿُُغة ٖلى الٗالم الٗغبي، بضأث جٓهغ حلُت في البلضان اإلاىخجت ألامغ 

يا م٘ الخيىماث  ًُف كائال:أن ٖالكاث أمٍغ مائها، وحهضص مهالخىا اإلااصًت، ٍو للىفِ مما ٌكيل زُغا ٖلى ٖػ
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ًً ٌكاعوىن أهضافه الغاصًيالُت، الٗغبُت واهذ صائما جخأزغ بأفياع ٖبض الىانغ، فهي ٖالكاث فاجغة م٘ الظ

ت وئًجابُت م٘ أولئً الظًً بضوا وهأجهم ٌكيلىن مغهؼ زلل يض ٖبض الىانغ"  ".ixوواهذ كٍى

يي  َغخه ولُام فىلبراًذ ًٖ ؾإاٌ )عئِـ لجىت الكإون الخاعحُت بمجلـ الكُىر( ٖلى الؿفحر ألامٍغ

ىُت في ا في ؾىعٍا لكغق ألاوؾِ ؾببه ٖضم جىُف الؿُاؾت )حكاعلؼ ًىؾذ(: هل ئزفاق الؿُاؾت ألامٍغ

ىُت م٘ اللىمُت الىاهًت في البالص الٗغبُت؟.أحاب الؿفحر: "ئن اللىمُت الٗغبُت في مىاكفها مٗاصًت  ألامٍغ

ُاهُا وفغوؿا وئؾغائُل، وال ٌؿخُُ٘  يا، ألجها حٗاعى بكضة صٖم الىالًاث اإلاخدضة لخلفائها الغئِؿُحن بٍغ ألمٍغ

ىُت ٖلى أجها نضًم خلُلي لهم، ئال ئطا كُٗذ نالتها بخلً الٗغب أن ًىٓغوا ئلى  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ". xالضٌو الثالر، وهي مهمت مؿخدُلت في الىاك٘"

ت ـ الؿىعٍت مً تهضًض إلاهالح  بىاء ٖلى عاصًيالُت الخغهت اللىمُت الٗغبُت، وما جمثله صولت الىخضة اإلاهٍغ

ً ()الٛغب ٖامت ىُت جفىًُ وخضة ، ومً حُٛحر إلاىاٍػ اللىي ؤلاكلُمُت بحن الٗغب وئؾغائُل، كغعث ؤلاصاعة ألامٍغ

ت؛  مهغ وؾىعٍا مؿخسضمت يضها حمُ٘ ألاصواث وألاؾالُب الضبلىماؾُت والاكخهاصًت والضٖائُت والٗؿىٍغ

ً الؿىعي واإلاهغي الفخٗاٌ خؼمت مً الخالفاث بحن  فدغهذ مسابغاتها ٖبر كىىاتها ووهالئها في اللٍُغ

ل ٖلى الىخضة، في الىكذ الظي لٗبذ اإلاملىت الٗغبُت ؤلا كلُمحن، وأؾىضث لىهالئها اإلادلُحن مهمت الدكَى

ىُت وخلفائها  الؿٗىصًت صوع اإلامٌى اإلاالي لخىُٓم اهلالب ٖؿىغي في ؤلاكلُم الؿىعي واهتهذ الخضزالث ألامٍغ

ً الؿىعي واإلاهغي في   . () م1961/  9/ 22)ٖمالئها( الٗغب يض الىخضة باهفهاٌ اللٍُغ

لى ججغبتها الؿُاؾُت م٘ صولت الىخضة،  بىاء ٖلى ٖلُضتها الؿُاؾُت اإلاٗاصًت إلاكغوٕ الىخضة الٗغبُت، ٖو

يا  اهتهاج ؾُاؾاث زاعحُت  وم٘ الخغهت اللىمُت الٗغبُت باؾخدالت اخخىائهما، كغعث الىسب اللُاصًت في أمٍغ

ىُت، والخغواث الؿُاؾُت اللىمُت، والخُلىلت حؿتهضف اإلادافٓت ٖلى ْاهغة الخجؼئت، ومٗاصاة  ألاهٓمت الَى

صون خضور أي جلاعب ؾُاس ي، أو حٗاون اكخهاصي بحن الضٌو الٗغبُت مً قأجهما أن ٌٗؼػا الاججاه هدى 

ؼ اإلاهالح الٗلُا لألمت الٗغبُت والضفإ ٖنها،  الخيامل والاهضماج ، فالىخضة في ئصعاهها، باجذ حٗني خماًت وحٍٗؼ

ت هفىطها الؿُاس ي والاكخهاصي  والٗؿىغي، ولظلً، كامذ ؾُاؾتها الخاعحُت ٖلى مدانغة واخخىاء وجهفُ

لى صٖم ومؿاهضة وحصجُ٘ الخيىماث والخغواث الؿُاؾُت التي جدىاكٌ  ت، ٖو ىُت الىخضٍو ألاهٓمت الَى

وطلً ، (xi)ؿهامهالخها الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت وؤلاكلُمُت م٘ أهضاف وئؾتراجُجُت الىخضة الٗغبُت هف

يي ججاه ألامت الٗغبُت مىظ جهاًت  للخُلىلت صون جدلُم اإلاكغوٕ اللىمي الٗغبي، جأؾـ ؤلاصعان الؿُاس ي ألامٍغ

ت الؿُُغة والنهب، وهى  ما ٌٗني  جىَغـ الىي٘ اللائم لخالت الضٌو  الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، ٖلى اؾخمغاٍع

بُت، والٗمل ٖلى اخخىاء وجضححن ول ما له ٖالكت باللىمُت الٗغبُت،  والٗضاء الضائم إلاكغوٕ الىخضة الٗغ 

تهم ونفتهم  الٗغبُت ٖلى مؿخىي ألاهٓمت، وألاخؼاب، والجماٖاث وألافغاص، أًىما وحضوا، ومهما واهذ هٍى

ً الٗغبي. ُت الؿُاؾُت للَى  الؿُاؾُت ٖلى امخضاص الخٍغ
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 :  العربية مشاريع أمريكا السياسية للحيلولة دون ثحليم الوحدة -ثانيا 

ىُت مىظ مُل٘ زمؿُيُاث اللغن اإلااض ي  في ؾُاق ٖضائها يض الىخضة الٗغبُت، َغخذ ؤلاصاعة ألامٍغ

مكغوٖحن بضًلحن إلاكغوٕ الىخضة الٗغبُت هما: مكغوٕ الكغق ألاوؾِ، ومكغوٕ الخلف ؤلاؾالمي، حهضف 

ت الٗغبُت التي جلىم ٖلى الغابُت اللىمُ ه ميىهاث الهٍى ُف ألاٌو ئلى حكٍى ت، بِىما حهضف الثاوي ئلى جْى

الٗلُضة ؤلاؾالمُت في مىاحهت ؤلاًضًىلىحُت اللىمُت، وزلم نغإ مفخٗل بُنهما  ختى جخمىً مً حُٛحر مؿاع 

ىُت وعبِبتها الههُىهُت، ئلى نغإ صازلي بحن أبىاء ألامت  الُت ألامٍغ الهغإ بحن الٗغب مً نغإ  م٘ ؤلامبًر

 الٗغبُت.

 ألاوسط:ـ مشروع الشرق  1

ىُت مىظ كُام صولت ئؾغائُل  م ئلى ئصماحها ؾُاؾُا في الىٓام 1948ؾٗذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؤلاكلُمي الٗغبي، ختى جهبذ هُاها َبُُٗا وحؼءا مىه مثلها مثل بلُت الضٌو الٗغبُت، وهظا الىي٘"الُبُعي"، 

تراف الٗغبي باؾغائُل، وئكامت ٖالكاث صبلىماؾُ ت مٗها، وئحغاء حٗاون وجيؿُم مٗها في ٌٗني ؾُاؾُا الٖا

 اللًاًا الاكخهاصًت واإلاؿائل ألامىُت، طاث الهلت بمهحر ومؿخلبل اإلاىُلت وقٗىبها، ألن ئؾغائُل أضخذ

 "حؼءا"مً الىٓام ؤلاكلُمي الٗغبي.

مثل ؤلاصماج الؿُاس ي والاكخهاصي وألامني إلؾغائُل في  ، ٍو ًٓهغ مكغوٕ الكغق ألاوؾِ وحهحن؛ ألاٌو

ىُت مكترهت ٖلى ملضعاث ألامت ا لىٓام ؤلاكلُمي الٗغبي، بِىما ًىغؽ الىحه آلازغ هُمىت ئؾغائُلُتـ أمٍغ

٘ ؤلاهمائُت اإلاكترهت بحن  ل اإلاكاَع ىُت اؾخٗضاصها لخمٍى الٗغبُت ولخدلُم هظا الهضف، أبضث ؤلاصاعة ألامٍغ

ً حىوؿخىن  الٗغب وئؾغائُل، ومً أهمها مكغوٕ "ؤلاهماء اإلاىخض إلاهاصع اإلاُاه" له، (xii)الظي َغخه أٍع ، ولخمٍى

ذ ٖلى الضٌو الٗغبُت اإلاٗىُت )ؾىعٍا وألاعصن( الخيؿُم والخٗاون م٘ ئؾغائُل، الش يء الظي حٗلهما  اقتَر

 ًغفًاهه.

ىُت في أهخىبغ  غخذ مكغوٕ "كُاصة الكغق ألاوؾ1951ِأٖاصث ؤلاصاعة ألامٍغ ٖلى ( )م الىغة مغة أزغي، َو

مٗخلضة أن كبٌى مهغ ؾىف ًدفؼ بلُت الضٌو الٗغبُت ألازغي)ألاعصن، الؿٗىصًت، الٗغاق، حمهىعٍت مهغ، 

ت حضًضة  (*)ؾىعٍا، لبىان(، ٖلى الاهسغاٍ فُه، لىً الضٌو الٗغبُت   عفًخه ألجها عأث فُه مداولت اؾخٗماٍع

خه جغهُا، وألن ئؾغ  لس ي، الظي ًًم في ًٍٖى يا لفغى هُمىت أمٍغىُت ًٖ ٍَغم الخلف ألَا ائُل، ؾخهبذ قٍغ

ؾُاؾُا فُه، وحؼءا مً مىٓىمخه ألامىُت، وعٚم فكل ؤلاصاعة ألامٍغىُت في صمج ئؾغائُل في الىٓام ؤلاكلُمي 

ت الؿُاؾُت للىٓام ؤلاكلُمي الٗغبي، ٖىضما  ه الهٍى الٗغبي، فان هظا ؤلازفاق لم ًثنها ًٖ مىانلت ؾُاؾت حكٍى

 .  (xiii) ا وئًغان وباهؿخانخاولذ صمج صٌو  ٚحر ٖغبُت فُه، مثل جغهُ

ىُت واللىمُت، كض أفكلىا في  ت، ومً وعائها ألاهٓمت والخغواث الؿُاؾُت الَى ئطا واهذ مهغ الىانٍغ

ت لألمت الٗغبُت، فان اٖتراف مهغ  ت الخًاٍع ه ومدى الهٍى ٘ حكٍى زمؿُيُاث وؾخِىُاث اللغن اإلااض ي مكاَع

 .٘  )الؿاصاث( باؾغائُل، كض أخُا مً حضًض جلً اإلاكاَع
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ىُت م٘ جهاًت الخغب الباعصة "مكغوٕ الكغق ألاوؾِ و جُبُلا لهظا اإلاكغ  وٕ َغخذ ؤلاصاعة ألامٍغ

م ـ مً جغهُا  في الكماٌ 1995، الظي ًبضأ ـ هما خضص ئَاعه الجٛغافي الياجب هاوـ بُيُىضًً ٖام (xiv)الىبحر"

يا الىفُ لي، ومً اإلاٛغب ئلى باهؿخان، وله زالزت أهضاف: ـ خماًت مهالح أمٍغ ُت، ـ يمان أمً ئلي اللغن ألافٍغ

ت (xv)ئؾغائُل، ـ يبِ خغهت اإلاىٓماث ألانىلُت ه الهٍى يي مً مكغوٕ "الكغق أوؾُُت"؛ حكٍى . والهضف ألامٍغ

لىٓام ؤلاكلُمي الٗغبي، باهًمام صٌو ٚحر ٖغبُت )ئؾغائُل وجغهُا وئًغان وباهؿخان(، وجفخِذ ل اللىمُت

ىاتها الٗغكُت ؤلازيُت والُائ ً الٗغبي، وفلا وجفىًُ صوله وفلا لخيٍى ُت الؿُاؾُت للَى فُت، وئٖاصة عؾم الخٍغ

لخلً الىُاهاث الفؿُفؿائُت اإلاٗترفت باؾغائُل واإلاخدالفت مٗها يض مكغوٕ الىخضة الٗغبُت، وبازخهاع ئهه 

ني  مكغوٕ ؾُاس ي مىاكٌ إلاكغوٕ ألامت الٗغبُت الهاصف ئلى اهجاػ الىخضة الٗغبُت، وجدلُم الاؾخلالٌ الَى

تواللىمي، و  ت والخضازت الٗهٍغ  .(xvi) الخىمُت اإلاؿخللت، وئلى ألانالت الخًاٍع

 : ()ـ مشروع الحلف إلاسالمي 2

ُف الٗلُضة ؤلاؾالمُت يض  ىُت ئلى جْى في ئَاع الخفاٖالث الؿُاؾُت للخغب الباعصة، ؾٗذ ؤلاصاعة ألامٍغ

ُت والضٌو التي حٗخىم ؤلاًضًىلىحُت الاقتراهُت، وول مً ًضوع في فلً الاجداص الؿىفُاحي مً  ؤلالخاص والكُٖى

ُف الؿُاس ي للٗلُضة ؤلاؾال  مُت، الخلذ مهالح ألاهٓمت صٌو وأخؼاب وحمُٗاث.في ؾُاق هظا الخْى

ُت  يا في مداعبت الكُٖى ألاوجىكغاَُت واللُبرالُت الؿُاؾُت الٗغبُت م٘ أهضاف الغأؾمالُت الٗاإلاُت بلُاصة أمٍغ

والؿىفُاث، وبهظا الخلاَ٘ في اإلاهالح والغؤي الفلؿفُت والٗلائضًت، باجذ ألاهٓمت الٗغبُت التي اجسظث مً 

ىحُت لها، لِؿذ فلِ في مىاحهت ٖضائُت م٘ الؿىفُاث، بل ويض ألاهٓمت الضًً ؤلاؾالمي ٖلُضة ئًضًىل

ىُت وألاخؼاب الخلضمُت الٗغبُت.  الَى

و لخفُٗل الضوع الؿُاس ي لخلً ألاهٓمت، ٖملذ ؤلاصاعة ألامٍغىُت ٖلى جىُٓمهم في خلف ؾُاس ي ـ ئؾالمي؛ 

ل أًٖائه باإلااٌ وبالؿالح، وبالخىٓحر الفىغي  غ  فهي التي جخىفل بخمٍى والؿُاس ي ختى جمىنهم مً جىمُت وجٍُى

ٖلُضتهم وي ًخمىىىا مً الضفإ ًٖ أهفؿهم يض ألاهٓمت والخغواث الؿُاؾُت الغاصًيالُت أوال، وجىهُبهم وىهالء 

ُت والىفىط الؿىفُاحي في اإلاىُلت زاهُا، وجىفُظا لهظا اإلاؿعى، اكترح الغئِـ ئًؼجهاوع ٖلى  مدلُحن إلاداعبت الكُٖى

م مكغوٕ الخلف ؤلاؾالمي، في الىكذ الظي 2/3/1953ت اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ألامحر فُهل في وػٍغ زاعحُ

ٌ، أٖلً صالاؽ، أهه  فىى وػٍغ زاعحُخه ـ حىن فىؾتر صالاؽ ـ بمخابٗت وجىفُظ اإلاكغوٕ، وبىاء ٖلى هظا الخفٍى

اصة بىاء ٖالكت اله اعة ئلى الكغق ألاوؾِ بهضف الؿعي إٖل ضاكت م٘ خيىماث وقٗىب اإلاىُلت، بهضص اللُام بٍؼ

يا الؿُاس ي، ووي٘ خض لخٛلٛل الىفىط الؿىفُاحي في اإلاىُلت، وإلهجاح مكغوٕ ـ الخلف ؤلاؾالمي ـ  ؼ مغهؼ أمٍغ وحٍٗؼ

ا  َلب صالاؽ مً اليىوٛغؽ مىده ؾلُاث واؾٗت لىي٘ بغهامج مدضص، ًمىً مً مؿاٖضة صٌو اإلاىُلت ٖؿىٍغ
(xvii) . 

ىُت مكغوٖـ الخلف ؤلاؾالمُـ ٖلى الىفض اإلاهغي الظي وان في 1953في جهاًت ٖام  م، ٖغيذ ؤلاصاعة ألامٍغ

ت ـ  ىُت، وكض خاٌو مضًغ بغهامج البيخاٚىن للمؿاٖضاث الخاعحُت الٗؿىٍغ اعة عؾمُت لكغاء أؾلخت أمٍغ ٍػ
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ت للمكغوٕ، وئكىإ الىفض بجضوي الخلف  الججراٌ أوإلاؿدُضـ ملاًًت بُ٘ ألاؾلخت بدبني الخيىمت اإلاهٍغ

 . (xviii) ؤلاؾالمي في الضفإ ًٖ الكغق ألاوؾِ يض الخٛلٛل الكُىعي

لٌى الغئِـ ئًؼجهاوع، في مظهغاجه، أن صٖىجه للملً ؾٗىص ٖام  م، واهذ بٛغى اهدكاف 1957ٍو

امت ٖبض الىانغ، ووان هظا الازخُاع مٗلىال لللُام بهظا الضوع  فهى يض ، () ئمياهُاجه لللًاء ٖلى ٖػ

خمخ٘ بمغهؼ زام بحن الضٌو ؤلاؾالمُت ُت، ٍو غ عفٗخه (xix)الكُٖى ، أما زلُفخه اإلالً فُهل، فلض حاء في جلٍغ

ىُت:"أن اإلالً فُهل كىة هامت يض الغاصًيالُت في اإلاىُلت، وأن  قغهت أعاميى البترولُت ئلى ؤلاصاعة ألامٍغ

خماص ٖليها ئلى حاهب ئًغان إلجهان أً ت مداولت ؾىفُاجُت إلكامت مىاَم هفىط في اإلاىُلت الؿٗىصًت ًمىً الٖا

يا واهذ جبدث ًٖ شخهُت "ئؾالمُت"، جخىفغ فُه مىانفاث اللُاصة لُيىن بضًال (xx)والخلُج ، أي أن أمٍغ

امت ٖبض الىانغ، شخهُت، جلبؿه الضًً ؤلاؾالمي هٗلُضة ؾُاؾُت بضًلت لألفياع الاقتراهُت  ؾُاؾُا لٖؼ

ُت أٖمم واللىمُت الٗغبُت التي و يا بحن الضًً ؤلاؾالمي والكُٖى ان ًىاصي بها هانغ، فاالزخالف في هٓغ أمٍغ

ىُت ، الش يء الظي ًجٗل مً (xxi)وأهبر بىثحر مما هى مىحىص بحن ؤلاؾالم واإلاؿُدُت والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُت، واللىمُت الٗغبُت. ا ؾُاؾُا إلالاومت الكُٖى  الكٗىب ؤلاؾالمُت في الكغق صٖع

ىُت بىاء ٖلى "الخلاَ٘ ؤلاًماوي بحن ؤلاؾالم واإلاؿُدُت"  الىٓام اإلاليي وللض أك ىٗذ ؤلاصاعة ألامٍغ

ٖلى مأؾؿت الٗلُضة ؤلاؾالمُت في جىُٓم ؾُاس ي )الخلف ؤلاؾالمي (، ًجم٘ الضٌو ؤلاؾالمُت (xxii)الؿٗىصي

ُت"، أي جأؾِـ خلف ؾُ ُفخه الخهضي لألفياع الاقتراهُت "الكُٖى اس ي مً صٌو اإلادافٓت، وجيىن ْو

ضالت.  ت، ٖو  ئؾالمُت إلاىاحهت ألافياع الخلضمُت التي هاصث بها الخغهت اللىمُت الٗغبُت، مً وخضة، وخٍغ

يي ـ ؾٗىصي، جدىلذ فىغة "الخًامً ؤلاؾالمي"التي صٖا ئليها حماٌ  وهدُجت، لجهض ؾُاس ي مكترن أمٍغ

الف ئؾالمي إلاىاحهت اللىمُت الٗغبُت، وباث م إلاىاحهت الهلُبُت الٛغبُت ئلى جد19الضًً ألافٛاوي في اللغن 

ىُت واللىمُت، واإلاخدض ؤلاؾالمي في مىاحهت اإلاخدض الٗغبي.  الىالء الؿُاس ي للٗلُضة ؤلاؾالمُت فىق الىالء للَى

يي، صٖا اإلالً فُهل في ٖام  ً خلف ئؾالمي 1965وجُبُلا للملترح ألامٍغ م الضٌو ؤلاؾالمُت لخيٍى

وبمؿاٖضة إلاىاحهت "ألافياع الهضامت" في الٗالم ؤلاؾالمي، وجؼامىذ صٖىجه م٘ مداولت ؤلازىان اإلاؿلمحن، 

ىُت لإلَاخت بىٓام حماٌ ٖبض الىانغ الغئِـ ٖبض هانغ، ٌٗلً ، الش يء الظي حٗل (xxiii)الاؾخسباعاث ألامٍغ

ىُت والغحُٗت الٗغبُت، وهى  الُت ألامٍغ ٗخبره مً نى٘ ؤلامبًر مٗاعيخه للملترح الؿٗىصي" الخلف ؤلاؾالمي" َو

ني واللىمي في الىًَ الٗغبي،  خلف ؾُاس ي قبُه بدلف بٛضاص الٗؿىغي، مىحه يض خغهت الخدغع الَى

ى لؿان ٖبض الىانغ ـ ػخف الاقتراهُت والضًملغاَُت والٗالم ؤلاؾالمي، خلف ؾُاس ي إلًلاف ـ هما حاء ٖل

، لظلً جدفٓذ ٖلُه الضٌو الٗغبُت الخلضمُت مثل الجؼائغ، مهغ، (xxiv)بخفؿحراث مًللت للخٗالُم ؤلاؾالمُت

. جُىٍغ الٗلُضة ؤلاًضًىلىحُت لألهٓمت الغحُٗت اهُالكا مً مأؾؿت الضًً ؤلاؾالمي، ٌٗني (xxv) الٗغاق، وؾىعٍا

ت والاقتراهُت(، مً حهت، ومىذ باليؿبت ألمغ  ٍيا الدكىَل ٖلى ئًضًىلىحُت اللىمُت الٗغبُت )الىخضة والخٍغ

امت ٖبض الىانغ الٗغبُت، مً حهت أزغي، وبهظا باث ؤلاؾالم  ُت ئؾالمُت للملً فُهل إلاىاحهت ومىافؿت ٖػ قٖغ

يا والغحُٗت الٗغبُت مً اؾ يا الٗغبُت، أصاة مىىذ أمٍغ  دبضٌ قٗاعي "الىخضة الٗغبُت"الؿُاس ي في ؾُاؾت أمٍغ
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"الخًامً ؤلاؾالمي"، واهُفأث مٗه مىظ مُل٘ ؾبُٗىاث  و و"الخًامً الٗغبي"، بكٗاعي "الىخضة ؤلاؾالمُت"

الُت والههُىهُت والغحُٗت.  ً قٗلت اللىمُت الٗغبُت هدغهت زىعٍت مىاهًت لإلمبًر  اللغن الٗكٍغ

ى ، جمىىذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ً وبهظا الخدٌى ُت، مً ئبغاػ الضوع الؿُاس ي للىٓام الؿٗىصي في الَى

ُف الٗلُضة ؤلاؾالمُت لخضمت مهالخها وهفىطها الؿُاس ي بٗض خغب  الٗغبي والٗالم ؤلاؾالمي، ومً جْى

ت خماًت 1967حىان  م. وم٘ جباصٌ ألاصواع باجذ الغحُٗت الٗغبُت جغي في اؾخمغاع ْاهغة الخجؼئت اللٍُغ

تهضًضا إلاهالخها الؿُاؾُت والمخُاػاتها  -في هٓغها  -، بِىما جمثل الىخضة الٗغبُتإلاهالخها وامخُاػاتها

 .(xxvi)الىفُُت

 :ـ ألاكليات )اللومية والدينية والطائفية( في الوطن العربي  3 

ً الٗغبي مً ججغبخحن ؾُاؾِخحن؛ ألاولى  ىُت حٗاملها م٘ ألاكلُاث في الَى حؿخمض الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

(يض الضولت الٗثماهُت، بهضف 1827م ـ 1821الظي لٗبخه في صٖم ألاكلُاث اللىمُت في البللان) مً الضوع 

ئيٗاف كىتها، وجفىًُ وخضتها وؾلُتها الؿُاؾُت ،ختى ًسلى لها الؿبُل للخٛلٛل والخىؾ٘ في اججاه الكغق 

لخىنل ئلى جىكُ٘ م مً ا1830، وهدُجت لهظه الؿُاؾت، جمىىذ في ٖام (xxvii)ؤلاؾالمي صون ٖىاء وملاومت

اًت الؿُاؾُت إلاىاَىيها زاعج  ت، والٖغ مٗاهضة م٘ الباب الٗالي، جمىدها مبضأ ألافًلُت في اإلاٗامالث الخجاٍع

ً كىمي لألعمً  ضة إلكامت َو ٗت ؤلاؾالمُت، واؾخمغث بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى، في ؾُاؾتها اإلاٍإ هُاق الكَغ

 ٌ ؼ الخىحهاث الؿُاؾُت والٗلماهُت التي أكضم ٖليها مهُفى أجاجىعن، في مىاػاة حٍٗؼ( xxviii)في ؾُلِؿُا باألهايى

ُاهُا وفغوؿا.أما الخجغبت الثاهُت، فلض جمثلذ في  اث الؿُاؾُت لضٌو الخلفاء بٍغ وخماًت هٓامه مً الًَٛى

ً كىمي لليهىص" في فلؿُحن ٖام  يا بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بكأن جأؾِـ"َو الضوع الظي لٗبخه أمٍغ

ىُت، ؾىاء حٗلم ألامغ 1948 م، والضوع الظي لٗبه هظا الىُان الؿُاس ي فُما بٗض، زضمت للمهالح ألامٍغ

ت، أو في صٖمه ومؿاهضجه لألكلُاث بٛغى ئزاعة الفتن الضازلُت، أو  باإلادافٓت ٖلى ْاهغة الخجؼئت اللٍُغ

ً الٗغبي ت في الَى  .()بكأن الخمغص والاهفهاٌ ٖلى الضٌو اإلاغهٍؼ

ائفُت، فان ئطا وان ال سه الضًمٛغافي والؿُاس ي بىحىص أكلُاث كىمُت وصًيُت َو ً الٗغبي، كض جمحز جاٍع َى

يي اإلاٗاصي إلاكغوٕ جدلُم الىخضة الٗغبُت؛ كض صفٗها الؾخٛالٌ جلً الىيُٗاث الاحخماُٖت  اإلاىكف ألامٍغ

ُاتها، وهى ما  مىً والؿُاؾُت الىاحمت ًٖ الؿُاؾاث الخاَئت التي اهخهجتها الخيىماث الٗغبُت يض أكل

ىُت،  لها ئلى خغواث ؾُاؾُت مٗاعيت ألهٓمتها الَى يا مً اؾخمالت جلً ألاكلُاث ؾُاؾُا لهالخها، وجدٍى أمٍغ

ومٗاصًت في هفـ الىكذ للخغهت اللىمُت الٗغبُت، وإلاكغوٖها النهًىي، في الىكذ الظي وحضث جلً ألاكلُاث 

يا يض خيىماتها في اللىي الخاعحُت الخماًت الؿُاؾُت وألامىُت ت  بأمٍغ ت مؿخلٍى ، واإلاؿاٖضة اإلااصًت واإلاٗىٍى

ىُت  .(xxix)الَى

سها  ىُت في جاٍع اهُالكا مً مىكفها اإلابضئي اإلاٗاصي للىخضة الٗغبُت؛ اهخمذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 اإلاٗانغ مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بمىيٕى ألاكلُاث اللىمُت والضًيُت والُائفُت في الضٌو الٗغبُت. 
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ىُت هٛحرها مً الضٌو ألاز غي اإلاٗاصًت للمكغوٕ  الخًاعي الٗغبي ولظلً، لٗبذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

صوعا ؾُاؾُا وزلافُا في جىمُت قٗىع الٗضاء في زلافت وؾلىن ألاكلُاث، يض اللىمُت الٗغبُت ومكغوٖها 

تها وزهىنُتها الثلافُت، خُث  الىخضوي، ختى باجذ جلً ألاكلُاث، جغي في الىخضة الٗغبُت قبدا حهضص هٍى

ىُت، وخفؼتهم ٖلى اإلاُالبت باالوؿالر شجٗتهم وبالخهىم بٗض الاؾخلالٌ،  ٖلى الخمغص يض خيىماتهم الَى

ىُت،  ً الٗغبي، خغواث ؾُاؾُت مكاٚبت ومىاوئت للَى ت، وباجذ ألاكلُاث في الَى والاهفهاٌ ًٖ صولتهم اإلاغهٍؼ

ولللىمُت، وللىخضة الٗغبُت، وهي في زضمت أحىضاث أحىبُت، وهى ما حٗلها مىي٘ اهخمام وعٖاًت مكمىلت 

ت مً كبل اللىي الخاعحُت اإلاٗاصًت إلاكغوٕ الىخضة الٗغبُت، هما حٗلها أًًا خغهت ب مؿاٖضة ماصًت ومٗىٍى

حاطبت لخلً اللىي الخاعحُت للخضزل في الكإون الضازلُت للضٌو الٗغبُت، جدذ ُٚاء خماًت ألاكلُاث، أي 

ني و   .()اللىمي الٗغبيأن اللىي ألاحىبُت حؿدثمغ ؾُاؾُا في ألاكلُاث الزتراق ألامً الَى

لبُت الٗغبُت في جغهُبخه الضًمٛغافُت مً  ً الٗغبي في جغهُبخه الضًمٛغافُت ئلى حاهب ألٚا خألف الَى ٍو

ضاء الىخضة الٗغبُت  ت فُما بُنها، الش يء الظي ٌؿمذ أٖل حماٖاث ٖغكُت وصًيُت ومظهبُت مسخلفت ومخىٖى

خىاء والاهخمام بهم، بالكيل الظي ًجٗلهم ٌكٗغون  بالخماًؼ والخىاكٌ بُنهم، واإلاُالبت باوؿالزهم ًٖ الٖا

ىُت خغواث ؾُاؾُت مكاٚبت  ت أي جهبذ ألاكلُاث اللىمُت والضًيُت في ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ الضولت اإلاغهٍؼ

يي.  ومىاوئت للخغهت اللىمُت وللىخضة الٗغبُت، وفي زضمت اإلاكغوٕ ألامٍغ

جيؿيي ُت الكغق م  1977في ٖام  وللض صٖا مؿدكاع ألامً اللىمي ػبُٗىُى بٍغ ئلى ئٖاصة الىٓغ في زٍغ

ألاوؾِ، ألن الخضوص التي عؾمتها اجفاكُت ؾاًىـ ـ بُيى، واهذ خضوصا ٚحر ٖاصلت، ولم جغإ الخلىق اللىمُت 

ضم اؾخلغاعه، فهى ئكلُم ًخيىن في هٓغه  ً لكٗىب اإلاىُلت، مما واهذ ؾببا في ايُغابه ٖو كٍغ مً زماهُت ٖو

ائفُتأكلُت ٖغكُت وصً تراف (xxx)يُت َو ، ولـ"ئنالخه" الؿُاس ي، وئجهاء الجزاٖاث والهغاٖاث بُنها، ًجب الٖا

لى  ؤلاصاعة ألامٍغىُت، أن حؿعى ئلى جفهُل بهظه الخلُلت، والخٗامل م٘ هظه الترهُبت ؤلازيُت في اإلاىُلت، ٖو

الخل في هٓغه، ًىمً في  أن، بمٗنى (xxxi)وئٖاصة جغهُب البيُت الؿُاؾُت لضوله وفم لخهىنُاتها الضًمٛغافُت

ىُت  ئٖاصة جلؿُم صٌو الكغق ألاوؾِ وفلا للخهىنُاث اللىمُت والضًيُت والُائفُت فُه، أي جفخِذ الضٌو الَى

ئلى هُاهاث ؾُاؾُت حضًضة خؿب ٖضص ألاكلُاث في ول صولت، وجيىن حمُ٘ هظه الىُاهاث الؿُاؾُت مهُيلت في 

 .()هٓام "وىهفضعالي

جيؿيي، بُيى ئلى هُاهاث ؾُاؾُت  -أن جفخِذ الضٌو الٗغبُت اإلاىبثلت ًٖ اجفاكُت ؾاًىـ في هٓغ بٍغ

ىُت، وئلى مدى فىغة اللىمُت الٗغبُت مً الثلافت الؿُاؾُت لكٗىب  حضًضة، ؾىف ًإصي ئلى ئػالت الضولت الَى

أمً وؾالم م٘  الكغق، وبالخالي اللًاء ٖلى مهاصع الخىجغ والجزإ، الش يء الظي ًمىً ئؾغائُل مً الِٗل في

 .(xxxii)الياهخىهاث الؿُاؾُت الجضًضة 

جيؿيي بكأن الكغق ألاوؾِ الجضًض ٖلى فىغجحن  أؾاؾِخحن؛ ألاولى جلىم ٖلى  ًخًمً مسُِ بٍغ

ت  ىُت وفلا لخهىنُاتها الٗغكُت والضًيُت والُائفُت، والثاهُت ٖلى َمـ الهٍى جفىًُ الضٌو الٗغبُت الَى

لى خغهتها الؿُاؾُت، أي خغهت اللىمُت الٗغبُت، وبالخالي اللًاء ٖلى ئمياهُت الٗغبُت ـ ؤلاؾالمُت، واللًاء ٖ

 جدلُم أًت وخضة ؾُاؾُت بحن الكٗىب الٗغبُت.
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ىُت ٖلى جىمُت مفهىم (xxxiii)وجُبُلا إلاسُِ الخفخِذ في البالص الٗغبُت ، ٖملذ الؿُاؾت ألامٍغ

الضًيُت والُائفُت، بل وجدذ خماًتها "اإلآلىمُت" في أوؾاٍ الىسب الؿُاؾُت لضي ألاكلُاث اللىمُت و 

ت  اث ؾُاؾُت وزلافُت ولٍٛى الؿُاؾُت، شجٗتهم للخبكحر حهغا بالضٖىة لالهفهاٌ ًٖ صولهم جدذ مؿٚى

ت مثلما خضر في الؿىصان ٖىضما  وصًيُت، وأمضث البٌٗ ألازغ منهم باإلااٌ والؿالح للخمغص ًٖ صولتهم اإلاغهٍؼ

م مً "مٓلىمُت" شجٗذ مؿُخي الجىىب ٖلى الخمغص والا  ً الٗغبي بالٚغ هفهاٌ، وهى ما صف٘ بأكلُاث في الَى

الُت ٖلى خؿاب اإلاهالح الٗلُا  البٌٗ منها، جلىم بضوع الخاب٘ والىهُل اإلادلي لهالح كىي ئكلُمُت وئمبًر

ىُت.  لضولها الَى

 :مرثكزات أمريكا السياسية في معاداة الوحدة العربية -ثالثا 

ىُت في ؾُاؾتها اإلاىاهًت للىخضة الٗغبُت ٖلى عهحزجحن مدلُخحن؛ ا ٖخمضث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ئؾغائُل، والغحُٗت الٗغبُت، لخىاكٌ مهالخهما م٘ مكغوٕ الىخضة الٗغبُت؛ فلاصة الههُىهُت، ًغون في 

ً الٗغبي، وجغي الغحُٗت بضوعه ُت الؿُاؾُت للَى ا، ئن ئصماج هُاهاتها الىخضة ػوالا إلؾغائُل مً الخٍغ

ُُذ بؿلُتها الؿُاؾُت لهالح كىي الىخضة،  الؿُاؾُت في صولت الىخضة ؾىف ًجغصها مً امخُاػاتها، ٍو

ت، واهتهاج ؾُاؾت ٖضائُت يض ول ٖمل  الش يء الظي ًجٗلها جخسظ مىاكف صفاُٖت يض اللىي الىخضٍو

ت، ال جترصص ف ي الاخخماء بلىي أحىبُت، وال جماو٘ في الخدالف وخضوي؛ فمً أحل اإلادافٓت ٖلى امخُاػاتها اللٍُغ

ت.   مٗها يض اللىي اللىمُت الىخضٍو

 :ـ إسرائيل والوحدة العربية 1

ًضعن كاصة الههُىهُت، أن بلاء صولت ئؾغائُل في فلؿُحن، ال ًخىكف فلِ ٖلى اؾخمغاع ْاهغة   

ائفُت، جيىن ئؾغائُل الخجؼئت الٗغبُت، بل وفي جفخِذ الضٌو الٗغبُت، وئٖاصة حكىُلها في  الث ٖغكُت َو صٍو

ُت  مغهؼهم الؿُاس ي والاكخهاصي والخىىىلىجي، فالىخضة الٗغبُت في ئصعاههم، حٗني ػواٌ ئؾغائُل مً الخٍغ

ىُت باؾغائُل، هي ٖالكت مإؾؿت ٖلى  الُت ألامٍغ ً الٗغبي؛ لظا، فان الٗالكت التي جغبِ ؤلامبًر الؿُاؾُت للَى

ائف التي جلىم بها ئؾ ىُت في اإلاىُلت.  الْى الُت  ألامٍغ  غائُل لخضمت مهالح ؤلامبًر

يا ًٖ ئؾغائُل، ؾىف  ُفت، ًغي الصخفي ؤلاؾغائُلي ـ نمىئُل ٌٗغي ـ ئن جسلي أمٍغ وهدُجت لهظه الْى

، (xxxiv)ًإصي ئلى ئيٗافها أمام مهغ، وؾىف ٌؿاٖض الثىعٍحن الٗغب لالهلًاى ٖلى ألاهٓمت اإلاىالُت للٛغب

لٌى ٖنها ألاؾخاط ذ ٍو ، في ملابل زلم ئؾغائُل، حٗهضث الههُىهُت بخأصًت زضماث مدضصة ()ٚاي باحٍى

ىُت في الكغق ألاوؾِ، ومً بُنها الخُلىلت صون كُام وخضة ٖغبُت، بل والخهضي لخغهت  للؿُاؾت ألامٍغ

ح والىفلاث اللىمُت الٗغبُت، والخغواث الكٗبُت ألازغي، وئهغاه الضٌو الٗغبُت ٖلى اؾدثماع أمىالها في الدؿل

الخغبُت بضال مً اؾدثماعها في جىمُت اكخهاصها، أي أجها أصاة الؾخجزاف كضعاث ألامت الاكخهاصًت واإلاالُت، 

 .(xxxv)وحٗل أهٓمت الخىم الٗغبُت ٚحر الخلضمُت كاصعة ٖلى البلاء في ؾضة الخىم
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ل الخغواث الؿُاؾت الاهفهالُت في  أما يا في جىمُت وحٛظًت وجمٍى ُفت ألازغي؛ فهي مكاعهت أمٍغ الْى

 ألاكُاع الٗغبُت، والخغواث الكٗىبُت اإلاٗاصًت لللىمُت الٗغبُت، وإلاكغوٕ الىخضة. 

الُائفي ٍضعن كاصة الههُىهُت، أن جفخِذ الضٌو الٗغبُت، وئٖاصة جغهُبها حٛغافُا وفلا للخىػَ٘ الٗغقي و و 

فيها، هى الًماهت الىخُضة لكل كضعة ألامت الٗغبُت ٖلى اللُام بأي ٖمل ٌؿتهضف أمً ئؾغائُل، ولظلً 

اٖخمضث ئؾغائُل في ؾُاؾتها ججاه الٗغب ٖلى بىاء جدالفاث ؾُاؾُت م٘ ألاكلُاث اإلاىاهًت لخُلٗاث ألامت 

ُفها لخضمت اإلاكغوٕ الههُىوي سُت، جىعٍ ئؾغائُل في .للض هكفذ ألا ()الٗغبُت بهضف جْى خضار الخاٍع

ً الٗغبي.   حصجُ٘ الخغواث الاهفهالُت في الَى

وهدُجت لهظا ؤلاصعان لضي كاصة الههُىهُت بكان صوع ألاكلُاث الاهفهالُت في خماًت أمً ئؾغائُل، 

مً  واإلادافٓت ٖلى جفىكها، ويٗذ ئؾغائُل مكغوٖا ًدىاٌو بالخفهُل هُفُت جفخِذ الضٌو الٗغبُت اهُالكا

م٘ اإلاكغوٕ الظي أٖضه مؿدكاع ألامً اللىمي  ، وهى مكغوٕ ًخلاَ٘ في أهضافه(xxxvi)جغهُبتها الضًمٛغافُت

جيؿيي ٖام  يي ػبُٗىُى بٍغ  م بكأن جفخِذ الضٌو الٗغبُت. 1977ألامٍغ

 ـ دور ألانظمة الرجعية في سياسة أمريكا العربية: 2

يا مؿإولُت خماًت أهٓمت الىفِ الٗغبي، وجأهُل  غة والخلُج، جدملذ أمٍغ مىظ اهدكاف الىفِ في الجٍؼ

ت وي جمىنهم مً الاؾخمغاع في الخىم أمام مىحت الخُٛحر الغاصًيالي،  ت والٗؿىٍغ مإؾؿاتهم الؿُاؾُت وؤلاصاٍع

ٛالٌ اكخهاصي لثروتهم الىفُُت، التي بضأث م٘ مُل٘ زمؿِىاث اللغن اإلااض ي، في ملابل والء ؾُاس ي، واؾخ

ىُت، و لظلً،  ألاهٓمت الغحُٗت مً أهم عوائؼ  اٖخبرثوكُامها ببٌٗ ألاصواع اإلاكبىهت زضمت للمهالح ألامٍغ

ٗها؛ فهي أهٓمت جإصي أصواعا، وجلىم ببٌٗ  غ وجُبُم مكاَع يا الؿُاؾُت التي اٖخمضث ٖليها في جمٍغ أمٍغ

يا اللُ ائف التي ال حؿخُُ٘ أمٍغ ام بها والضفإ ًٖ اخخياعها للىفِ يض ؾُاؾت الخأمُم التي هاصث بها الْى

ىُت، أو الخدىم في همُت ئهخاحه، أو في أؾٗاعه وفلا الخخُاحاث  بلتها ألاهٓمت الَى خغهت الخدغع الٗغبي، َو

ل ٖلى زُاعاتها الؿُاؾُت ىُت والدكَى كت م٘ )الاقتراهُتـ الٗال الؿىق الغأؾمالُت، أو مٗاصاة ألاهٓمت الَى

ل الخغواث الؿُاؾُت اإلاٗاعيت لالقتراهُت ولللىمُت والىخضة الٗغبُت.  الؿىفُاث( وجمٍى

ت اإلاخُلٗت للؿُُغة الٗاإلاُت، وأهٓمت   يُٗفت  يا اللٍى و في ؾُاق هظه ألاصواع اإلاخباصلت، بحن أمٍغ

يا ٖلى  البلاء في الؿلُت في وخضًثت الٗهض بالٗالكاث الضولُت، فال ماو٘ لضحهم أن جدميهم وحؿاٖضهم أمٍغ

ملابل يمان ؾُُغتها ٖلى زغواتهم الىفُُت، وهؿب والئهم الؿُاس ي. بهظه الٗالكت، أضخذ ألاهٓمت 

يي حؼءا مً ألامً اللىمي  يا، وناع هفِ الٗغب،  باإلاىُم ألامٍغ الغحُٗت جدذ مٓلت الخماًت ألامىُت ألمٍغ

يا يي، مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، فأمٍغ ال حؿخُُ٘ أن جدلم ؾُُغتها ٖلى أهبر مسؼون هفُي في  ألامٍغ

الٗالم صون مؿاٖضة مً أهٓمت مدلُت، هما أصعن أمغاء الىفِ بضوعهم، أجهم ال ٌؿخُُٗىن الخافٔ ٖلى 

 ملىهم وؾلُاجهم أمام مىحت ألافياع الخدغعٍت صون الاخخماء بلىة زاعحُت. 
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ُاع ؤلاؾالمي اإلادافٔ )الؿٗىصًت، وألاعصن، واإلاٛغب، أما بكأن ألاهٓمت ألاوجىكغاَُت اإلادؿىبت ٖلى الخ

ولُبُا(، فلض ْهغ ٖليهم الترصص والللم في مىاكفهم الؿُاؾُت، ألجهم واهىا مخسىفحن مً مٗاعيت الغأي الٗام 

الٗغبي فُما لى أٖلىىا التزامهم بمكغوٕ ئًؼجهاوع، ولىنهم ٖىضما جللىا يماهاث الخماًت الؿُاؾُت وألامىُت مً 

ضة للمكغوٕ، واإلاٗاصًت إلاهغ ٖبض الىانغ، وبهظا،  كبل ىُت، أفصخىا نغاخت ًٖ مىاكفهم اإلاٍإ ؤلاصاعة ألامٍغ

ضة للؿُاؾت  باجذ الضٌو الٗغبُت اللُبرالُت ومٗها ألاوجىكغاَُت الضًيُت، ًمثالن حبهت ؾُاؾُت واخضة مٍإ

ً الٗغبي؛ أي يض ا ىُت، ويض اإلاٗاعيحن الٗغب لؿُاؾتها في الَى ت وخغهت الخدغع الٗغبي.ألامٍغ  لىانٍغ

ىُت  ني ــ اللىمي ممثال في صولتي مهغ، وؾىعٍا ومٗهما الخغواث الؿُاؾُت الَى أما بكأن الخُاع الَى

ت حضًضة، ٌؿخىحب ملاومخه  الخلضمُت في بلُت ألاكُاع الٗغبُت، فلض عأوا في مكغوٕ ئًؼجهاوع ْاهغة اؾخٗماٍع

ىُىن واللىمُى  ن الغأي الٗام الٗغبي يض اإلاكغوٕ، وأٖلً الغئِـ حماٌ ٖبض وئفكاله، لظلً، ٖبأ الَى

م مكغوٕ ئًؼجهاوع الظي ًغمي ئلى ئخالٌ  الىانغ"أن مىُلت الكغق ألاوؾِ، ال ًىحض فيها أي فغاٙ هما ًٖؼ

هفىط اؾخٗماعي حضًض في الكغق ألاوؾِ ميان الىفىط الظي صمغجه اللىمُت الٗغبُت في مٗغهت كىاة 

ـ م ( عفًها إلاكغوٕ 1957/ 01/ 10يىمت الؿىعٍت، فلض أٖلىذ مىظ البضاًت )".أما الخ(xxxvii)الؿَى

وأنضعث بُاها شجبذ فُه اإلاكغوٕ، وعفًذ فُه جضزل الضٌو الىبري في قإون اإلاىُلت مٗخبرة أن  ئًؼجهاوع،

ُت، بل الاؾخٗماع والههُىهُت الخُغ ً الٗغبي لِؿذ الكُٖى . وهدُجت لهظا الغفٌ، (xxxviii)الظي حهضص الَى

ىُت اللبىاهُت التزام خيىمت قمٗىن بمكغوٕ ئًؼجهاوع، وعأث في مىكف قمٗىن ٖضاوة ٖاعي ذ الخغهت الَى

ىُت مً صون أي التزام  ليل مً مهغ  والؿىفُاث، وأهه باميان الخيىمت اللبىاهُت اؾخالم اإلاٗىهت ألامٍغ

واإلاٗاعيت، اؾخلاٌ  ؾُاس ي، مثلما واهذ جفٗل مً كبل، الش يء الظي حؿبب في أػمت ؾُاؾُت بحن الخيىمت

 .(xxxix)ٖلى آزغها هىاب اإلاٗاعيت مً البرإلاان

مما ؾبم ًخبن لىا، أن مكغوٕ ئًؼجهاوع، كض أفغػ مىكفحن ؾُاؾُحن مخىاكًحن في الؿاخت الؿُاؾُت 

ىُت، ومً أحل طلً، فهى مدؿامذ في فخذ هىافظه  ألاول الٗغبُت،  عحعي مدافٔ، ًدخمي ؾُاؾُا باللىة ألامٍغ

ت، الؿُاؾُت لخٛل ٗها الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىٍغ ىُت، وال ًماو٘ في الاعجباٍ بمكاَع ٛل اإلاهالح ألامٍغ

يا في ملابل اهتهاحه لؿُاؾت مٗاصًت لللىمُت والىخضة  ضة ألمٍغ الش يء الظي حٗله ًيخهج ؾُاؾاث زاعحُت مٍإ

ً الٗغبي. أما  ىُت في الَى ني وكىماملوكف ألاخرالٗغبُت وألاهٓمت الَى ي جلضمي، ًضٖى ئلى ؤلاؾخلىاء ، فهى َو

الُت هؿبُل للخدغع والنهىى  ىُت مؿخللت ًٖ اللىي ؤلامبًر بىخضة ألامت الٗغبُت، وئلى اهتهاج ؾُاؾاث َو

اللىمي، وال ًماو٘ مً ئكامت ٖالكت ئؾتراجُجُت م٘ اللىي الخلضمُت في الٗالم إلالاومت ؾُاؾت الاؾخٗماع 

الُت. ومىظ زمؿِىاث اللغن  ً الٗغبي، ًجغي بحن ئل20والامبًر ى آلان والهغإ الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي في الَى

ىُت مً حهت، وكىي  الُت ألامٍغ كىي ًمُيُت مدافٓت، ال جغي طاتها واؾخلاللُتها ئال باالعجباٍ الؿُاس ي باإلمبًر

ت مً حه ت واؾخلالٌ ألامت الٗغبُت، وبنهًتها الخًاٍع ىُت ـ كىمُت مإمىت بالىخضة الٗغبُت، وبدٍغ ت أزغي، َو

الُت وخلُفتها الههُىهُت. ىُتها وكىمُتها، فهي مؿتهضفت مً ؤلامبًر  وهدُجت لَى

ىم أوث  ، وحضث ألاهٓمت الغحُٗت فغنتها لالهخلام مً 1967مىظ اوٗلاص مإجمغ اللمت الٗغبي بالخَغ

ل ت،وجدٍى ش  مهغ الىانٍغ مت ؾُاؾُت، ومً وعائها الخغهت اللىمُت، ومىظ هظا الخاٍع ت ئلى هٍؼ متها الٗؿىٍغ هٍؼ
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ىُت واللىمُت بكأن مىاكفهما مً الىخضة الٗغبُت، ومً ملاومت 1967) أوث  م(، جغاح٘ صوع اللىي الَى

الُت، ومً مٗاصاتها إلؾغائُل والههُىهُت، ومً مٗاعيتهما لؿُاؾت ألاهٓمت ا لغحُٗت، في الؿُاؾت ؤلامبًر

ض الؿُاؾت  ت قىفُيُت مٗاصًت للٗغوبت والىخضة الٗغبُت، وجٍإ ملابل بغوػ كىي ًمُيُتـ عحُٗت مخدهىت بلٍُغ

سُت م٘ ئؾغائُل، للض باجذ كىي الغحُٗت الٗغبُت، هي التي  ىُت، وال جغي ماوٗا في ئحغاء مهالخت جاٍع ألامٍغ

تي جهى٘ اإلاكهض الؿُاس ي الٗغبي في ٖالكخه م٘ جىحه وجغؾم الؿُاؾاث الغؾمُت للضٌو الٗغبُت، وهي ال

ئؾغائُل، وم٘ اللىي الضولُت؛ للض ججلى هظا الخدىٌ الؿُاس ي في اٖتراف الخيىماث الٗغبُت بلغاع مجلـ 

)ؾبخمبر  ، وبخىاَئهم لخهفُت كىاٖض الثىعة الفلؿُُيُت في ألاعصن1970، وبمكغوٕ عوحغػ 242ألامً عكم 

حن الؿىفُاث مً مهغ ٖام م(، وفي ئزغاج اإلاؿدكا1970 ً والخبراء الٗؿىٍغ غ ٖالكاتهم  م،1972ٍع وفي جٍُى

ىُت.    ت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  الضبلىماؾُت والاكخهاصًت والٗؿىٍغ

 

 : ـ محاولة أمريكا الحتواء الجزائر3

الظي لٗبخه  مىظ ئهؼاٌ حُىف الخدالف في ول مً اإلاٛغب والجؼائغ أزىاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، والضوع 

ىُىن أهمُخه  ت اهُالكا مً ا إلاٛغب الٗغبي، أصعن ؤلاؾتراجُجُىن ألامٍغ غ أوعبا مً الىاٍػ م وجدٍغ في جٍُى

ت ججاه الكماٌ  )أوعبا(، أو  ؤلاؾتراجُجُت، والضوع الظي ًمىً أن ًلٗبه في ئؾتراجُجُتهم الجهٍى

لي(، أو الكغق الٗغبي، أي باإلافهىم الجُ ىبىلُدُيي لىُيىؽ ؾِبىمان، ًل٘ اإلاٛغب الجىىب)الؿاخل ؤلافٍغ

ُفت  الٗغبي يمً مىُلت الغمالهض التي حؿاهم في ٖملُت الؿُُغة ٖلى كلب أوعاؾُا. بىاء ٖلى هظه الْى

ً ئؾتراجُجُتها اليىهُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت  ىُت مىظ جيٍى ؤلاؾتراجُجُت، ٖملذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الٗغبي ًٖ ٖمله ؤلاؾتراجُجي مً حهت، والخُلىلت صون جىخُضه الؿُاس ي مً حهت  ئلى آلان ٖلى ٌٖؼ اإلاٛغب

حر مإزغ في هٓامه ؤلاكلُمي الٗغبي، وفي ٖالكاجه ؤلاكلُمُت والضولُت، ولُٓل  أزغي؛ ختى ًبم مفىيا ويُٗفا ٚو

 فلِ مسؼها ومىُلت هفىط لللىي الؿُاؾُت الٛالبت في الكماٌ. 

ت ٖام جُبلا لخلً ؤلاؾتراجُجُت، ا لـ الٗؿىٍغ ُاهُا كاٖضة هٍى يا مً بٍغ م، ومىظ 1954ؾخأحغث أمٍغ

ىُت اًت ؾُاؾُت، وحِٗل ٖلى اإلاٗىهاث ألامٍغ وهدُجت لخلً ( )جلً الفترة، أنبدذ اإلاملىت اللُبُت جدط ى بٖغ

ض  ذ إلاكغوٕ ئًؼجهاوع، ألهه وان ًخىك٘ اإلاٍؼ ـ الؿىىس ي في جأًُضه الهٍغ مً اإلاؿاٖضاث، لم ًترص اإلالً ئصَع

يي اإلابكغ باإلاكغوٕ في ماعؽ حاء فيها"أهىا ملخىٗىن  م،1957 اإلاؿاٖضاث. في ولمخه الترخُبُت للمبٗىر ألامٍغ

أن هظا اإلاكغوٕ، حهضف ئلى مؿاٖضجىا، وجدلُم اؾخلاللىا في وحه أي مداولت للخض مً هظا الاؾخلالٌ، ئهىا 

ُت الضولُت ألجها يض مٗخلض يي، هغفٌ الكُٖى اجىا ومباصئىا، ومً خؿً الخٔ أن جأزظ مثل الكٗب ألامٍغ

 . (xl)الىالًاث اإلاخدضة هٓغة ٖمُلت في مؿاٖضتها للضٌو اإلاخسلفت

ت ىُت ٖلى اإلاياؾب الٗؿىٍغ )كىاٖض  أما ٖلى مؿخىي اإلاملىت اإلاٛغبُت، فلض خافٓذ الضبلىماؾُت ألامٍغ

ت( التي جدهلذ ٖليها في ٖهض الخماًت الفغوؿُت، مً زالٌ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت والاكخهاصًت التي واهذ  ٖؿىٍغ

سُت،اؾخًاف اإلالً مدمض الخامـ في هىفمبر م الغئِـ 1957جمىدها للٗغف، وهدُجت لهظه الٗالكت الخاٍع
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ىُت في اإلاملىت اإلاٛغبُت، في ملابل ئًؼجهاوع، وجم الاجفاق بُنهما ٖلى جغؾُم وجثبُذ اللىاٖض الٗؿىغ  ٍت ألامٍغ

مىانلت جلضًم اإلاؿاٖضاث الاكخهاصًت واإلاالُت، والاجفاق بُنهما ٖلى مكغوٕ جأؾِـ خلف ٖؿىغي في قماٌ 

لس ي في الًفت الجىىبُت للمخىؾِ لُا، ًيىن مىمال وجابٗا للخلف ألَا  .(xli)ئفٍغ

أًضوا مكغوٕ ئًؼجهاوع مٗخلضا أن الالتزام به، ؾىف أما الغئِـ لخبِب بىعكُبت، فيان مً ألاوائل الظًً 

مىىه أًًا مً الخهٌى  ىُت، أو مً ما أؾماه "الخضزل ألاحىبي"، ٍو ًدمي هٓامه مً مٗاعيت الخغهت الَى

ؼ مإؾؿاجه الىٓامُت، ولظلً، لم ًجض مبٗىر  ت وحٍٗؼ ت مً قأجها جلٍى ؿىٍغ ٖلى مؿاٖضاث اكخهاصًت ٖو

يي ممثال في شخ دكاعص هُىؿىن ـ أًت نٗىبت في ئكىإ بىعكُبت لالعجباٍ بمكغوٕ ئًؼجهاوع، الغئِـ ألامٍغ و ـ ٍع

ت  فأبغم مٗه اجفاكُت زىائُت طاث ٖالكت باإلاكغوٕ )جلضًم مؿاٖضاث اكخهاصًت ومالُت، ومٗضاث ٖؿىٍغ

ىُت مً الخٛلٛل في الاكخهاص الخىوس ي؛ فاؾخدىطث قغهت بتر(xlii)زفُفت وٌ ( بمىحبها، جمىىذ الكغواث ألامٍغ

ىُت ٖلى خهت  ىعن ٖلى 65الخلُج ألامٍغ % مً امخُاػ الىفِ في جىوـ، وجدهلذ مٗها قغهت وىهىعاص هٍُى

ت ، وهدُجت اللتزام بىعكُبت الؿُاس ي بمكغوٕ (xliii)امخُاػ للخىلُب ًٖ الىفِ ٖلى الخضوص الخىوؿُتـ الجؼائٍغ

ُم"ٖغ  يا هـ"ٖػ بي مىافـ وبضًل للغئِـ حماٌ ٖبض ئًؼجهاوع، واهفخاخه الؿُاس ي ٖلى الٛغب، كضم هفؿه ألمٍغ

 الىانغ.

ىُت ٖملُت  بلبٌى صٌو اإلاٛغب الٗغبي الثالر )جىوـ اإلاٛغب لُبُا( إلاكغوٕ ئًؼجهاوع، ؾهلذ ؤلاصاعة ألامٍغ

غ  ت وخغهت الخدٍغ ً مدىع ؾُاس ي ــ عحعي إلادانغة الىانٍغ الخلاعب والخيؿُم الؿُاس ي بحن الضٌو الثالر لخيٍى

ني) الجؼائغ( والخ اى في الكغق الَى ض مً اهدكاع ألافياع اللىمُت في اإلاٛغب الٛغبي ٖلى ٚغاع مدىع بٛضاص ـ الٍغ

يا( ئلى اجفاق م٘ خيىمت فغوؿا ، وبخىاَإ ()الٗغبي، وبىاء ٖلى هظا ؤلاهجاػ، جىنل صالاؽ) وػٍغ زاعحُت أمٍغ

غي"خلف قماٌ م مً بلىعة مكغوٕ جأؾِـ خلف ٖؿى1957م٘ خيىماث صٌو اإلاٛغب الٗغبي الثالر ٖام 

ت للجُىف الفغوؿُت إلالاومت  لس ي، مهمخه جلضًم مؿاٖضاث ٖؿىٍغ لُا"، ًيىن جدذ وناًت الخلف ألَا ئفٍغ

ت، وئلى مدانغة الخمضص الىانغي والفىغ اللىمي في اإلاٛغب الٗغبي  .(xliv)الثىعة الجؼائٍغ

ىُت اإلاٗاعيت في اإلاٛغب الٗغ  ت، والخغواث الَى غ الجؼائٍغ بي، كض أفكلىا اإلاكغوٕ  ئطا واهذ زىعة الخدٍغ

يا،  يي ـ الفغوس ي بكأن جأؾِـ"الخلف الٗؿىغي"ٖلى مؿخىي اإلاٛغب الٗغبي، فان ما واهذ جسكاه أمٍغ ألامٍغ

ت ت وؤلاًضًىلىحُت اللىمُت، أي م٘ خغهت الثىعة الٗغبُت، ولظلً خثذ  هى ٖالكت الثىعة الجؼائٍغ بالىانٍغ

ىُت خلُفتها فغوؿا ٖ حن ئلى الخُاع 1958ام الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ىُحن الجؼائٍغ م، أن ال حؿخمغ في صف٘ الَى

لى فغوؿا أن حؿٕغ في ئًجاص خل ؾلمي لللًُت  ضه حماٌ ٖبض الىانغ واللىمُت الٗغبُت، ٖو الغاصًيالي الظي ًٍإ

ت بالكيل الظي ًلبله خلفاءها في جىوـ واإلاٛغب، وال ًإزغ ٖلى اإلاؿاع الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي إلاى ُلت الجؼائٍغ

لى اإلاهالح الؿُاؾُت للضٌو الٛغبُت  .(xlv)اإلاٛغب الٗغبي، ٖو

غ الجؼائغ مً  ت مىكفا هابٗا ًٖ كىاٖت مبضئُت لخدٍغ يي ججاه اللًُت الجؼائٍغ لم ًىً اإلاىكف ألامٍغ

الُتفي اإلاىُلت، واخخىاء الثىعة  الاؾخٗماع الفغوس ي، وئهما بهضف اإلادافٓت ٖلى مهالح وهفىط الضٌو ؤلامبًر

غ في اإلاٛغب الجؼائغ  ت وخغواث الخدٍغ ؼلها ًٖ مهغ الىانٍغ ٍت وجأزحراتها ؤلاكلُمُت واللىمُت والٗاإلاُت، ٖو
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ً الٗغبي.أما  بٗض اؾخلالٌ الجؼائغ  م، خاٌو الغئِـ حىن هُىضي، وفي ئَاع ؾُاؾخه الاخخىائُت 1962والَى

ض للثىعة "الخٗاٌل والخلاعب"م٘ الضٌو خضًثت الاؾخلالٌ، اخخىاء الىٓام الجؼائغي م ؿخٛال مىكفه اإلاٍإ

ت ٖىضما وان ًٖىا في مجلـ الكُىر ٍغ ، فٗحن مؿدكاعه الخام في الكإون الخاعحُت ) بىلُم ()الخدٍغ

بىعجاع( ؾفحرا في الجؼائغ، وأزىاء مكاعهت الغئِـ أخمض بً بلال في الضوعة الٗاصًت للجمُٗت الٗامت لألمم 

اعة مجا1962اإلاخدضة ٖام  م مً هظا م، كام بً بلال بٍؼ ض للثىعة، وبالٚغ ملت ئلى  هُىضي، وأزنى ٖلى مىكفه اإلاٍإ

ىُت، وصٖاها مً هافاها للخغوج مً  الُت ألامٍغ الثىاء وؤلاعجاب بصخهُت هُىضي، فان بً بلال، أصان ؤلامبًر

ً كاٖضة حىاهخاهامى اليىبُت. هظه الخهغفاث الثىعٍت الهاصعة مً الغئِـ الجؼائغي، لم جثن الغئِـ هىُضي ٖ

مىانلت ؾُاؾخه الاخخىائُت، بل اٖخبرها جهغفاث هدُجت إلاؼاج شخص ي، ولِؿذ هدُجت لٗلُضة في الؿُاؾت 

يا الاهخٓاع، وأن جدافٔ ٖلى ٖالكاتها م٘  لى أمٍغ ت، وهي خالت لِؿذ بالًغوعة أن جضوم، ٖو الخاعحُت الجؼائٍغ

 ، وبىاء ٖلى هظا اإلاىكف، اؾخمغث خيىمت هُىضي في ئعؾاٌ مؿاٖضاتها الٛظائُت للجؼائغ. (xlvi)الجؼائغ

ىُت بالخيؿُم م٘ خلفائها في  مً هظا اإلاىُلم الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي، زُُذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الُت و ()الٛغب، وم٘ كىاها اإلادلُت في اإلاٛغب الٗغبي الغحُٗت( م٘ اللىمُت ، ٖلى أن ال ًخىغع نغاٖهم )ؤلامبًر

لى اللىي  الٗغبُت ٖلى مؿخىي مىُلت اإلاٛغب الٗغبي ٖلى ٚغاع ما ًدضر في اإلاكغق م٘ ٖبض الىانغ، ٖو

ت والخغواث الكٗىبُت اإلاٗاصًت لللىمُت وللىخضة الٗغبُت، وأن جدانغ  الٛغبُت، أن جىغؽ جُاع الخجؼئت واللٍُغ

ني طو جىحه ٖغوبي، فالجؼائغ"الٗغبُت ، والثىعٍت" هما أٖلنها الغئِـ أخمض بً بلال، جمثل في هٓغ أي هٓام َو

ىُتها  لُا، بؿبب"َو يا والٛغب ٖامت زُغا ٖلى مهالخهم ؤلاؾتراجُجُت في اإلاٛغب الٗغبي، وفي ئفٍغ أمٍغ

ت، وزللها الؿُاس ي والىًالي (xlvii)اإلاخٗهبت"، وجدالفها الٗؿىغي م٘ ؤلاجداص الؿىفُاحي الكتها م٘ الىانٍغ ، ٖو

الي، ناعث الجؼائغ مىظ اؾخلاللها ئلى آلان هضفا ئؾتراجُجُا في الٗال م الثالث، واهُالكا مً هظا ؤلاصعان ؤلامبًر

ً الٗغبي. لُا والَى الُت ججاه ئفٍغ  في مسُُاث الؿُاؾت ؤلامبًر

 الخاثمة

ىُت، هي كًُت الىخضة الٗغبُت؛ فهي كًُت  اللًُت التي جثحر اهخمام واوكٛاٌ كاصة الؿُاؾت ألامٍغ

ً الٗغبيؾُا ت في الَى )الىفِ  ئؾغائُل ـ الغحُٗت الٗغبُت(، فهم  ؾُت لها ٖالكت مباقغة بمهالخها الخٍُى

ت مً الضٌو الٗغبُت ٖلى أي مؿخىي مً ؤلاكلُم  ًضعوىن أن جدلُم الىخضة الٗغبُت بحن صولخحن أو مجمٖى

ؾخلاللهم، والخدىم في الٗغبي مكغكا أو مٛغبا، وجدذ أي نُٛت ؾُاؾُت، ؾىف جمىً الٗغب مً ئهجاػ ا

ٗؼػ اؾخلاللُتهم  ت، َو زغواتهم بالكيل الظي ًىمي كىتهم وكضعاتهم في الاججاه الظي ًسضم جهًتهم الخًاٍع

 الؿُاؾُت في الٗالكاث الضولُت .

ىُىن ٖلى زلم  مً هظا اإلاىُلم ؤلاصعاوي، ومىظ أعبُٗيُاث اللغن اإلااض ي، ٖملذ الضبلىماؾُت ألامٍغ

وافخٗاٌ اإلاٗىكاث التي جدٌى صون جلضم الضٌو الٗغبُت في اججاه الخٗاون والىخضة، وججلى هظا الؿلىن 

جأؾِؿها لضولت ئؾغائُل في  الؿُاس ي اإلاٗاعى للىخضة الٗغبُت في خماًتها لٓاهغة الخجؼئت الؿُاؾُت مً زالٌ

اًت الؿُاؾُت التي جىليها للخغواث الكٗىبُت،  فلؿُحن، وجثبُذ وخماًت ألاهٓمت الغحُٗت والضفإ ٖنها، والٖغ
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وألاكلُاث اللىمُت اإلاٗاصًت للىخضة الٗغبُت، في ملابل ؾٗيها الخخىاء واؾدئهاٌ اللىي الؿُاؾُت الخلضمُت 

يا التي جىايل مً أحل الىخضة والخٍغ ، أن ٖضاء أمٍغ ً الٗغبي، وبازخهاع ًمىً اللٌى ت والخلضم في الَى

للىخضة الٗغبُت مً ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت الثابخت في ؾُاؾتها الخاعحُت ججاه ألامت الٗغبُت، أما الؿُاؾاث 

 .ألازغي، فهي ؾُاؾاث ْغفُت، ومخٛحرة، وفي زضمت ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت
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 الهوامش
 

                                                           
() ت ٖلى مهغ  في ئؾتراجُجُخه م، أن ًفغى هُمىت فغوؿُت ٖلى الٗالم اهُالكا مً ؾُُغجه 1801ـ  1798الٗاإلاُت، خاٌو هابلُىن بىهابغث أزىاء خملخه الٗؿىٍغ

ٌ صولت الخالفت ؤلاؾالمُت )ؤلامبراَىعٍت الٗثماهُت(، ومً بٗضه، جللف كاصة الضٌو ألاوعبُ ت ٖلى الكغق الٗغبي بٗض جفىًُ وجلٍى الغؤٍت ت هظه الٗؿىٍغ

 ؤلاؾتراجُجُت، فؿٗىا ئلى جبىيها وجُبُلها في ؾُاؾتهم الخاعحُت يض الٗغب.
()  .ىُبُضًا الٗغبُت ت ٍو ض مً الخفانُل، أهٓغ ٖلى اإلاىك٘ ؤلاهترووي، مىؾٖى  ٖائلت حهىصًت، مخسههت في ججاعة اإلااٌ في أوعبا، إلاٍؼ
(i)

غ اللجىت ٖىض، قفُم الغقُضاث،   سا،أهٓغ جلٍغ برة، ومهحرا فلؿُحن جاٍع  . 48ـ  46م، م1991، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث ٖو
(ii)

، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، مٗىكاث الٗمل الٗغبي اإلاكترنخٌى صوع اللىي الخاعحُت في جىَغـ ْاهغة الخجؼئت في الىًَ الٗغبي، عاح٘، ولُض ٖبض الخي،  

 .86ـ  68م م 1987بحروث 
(iii)

إل  ض مً ؤلَا ، وآزغون، عواص ؤلاؾتراجُجُت الخضًثت مً مىُافللي ئلى هخلغ، ج إلاٍؼ ، جغحمت الٗمُض الغهً، مدمض ٖبض الفخاح ئبغاهُم،، 4، عاح٘، ئصواعص مُض اًٌغ

ت، اللاهغة،   478م، م 1962مىخبت النهًت اإلاهٍغ
(iv)

ت كاؾمُه) وآزغون(   ىُت والٗغبعاح٘، زحًر    98ـ  97م، م 1982غبُت، بحروث ، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗالؿُاؾت ألامٍغ
(v)

ت لخدلُل الٗالكاث الضولُتٖماع بً ؾلُان،    396م، م 2009، َاهؿُج وىم للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ مضازل هٍٓغ

ت الٗغبُت   ٘ الىخضٍو م، 1990، 2ىخضة الٗغبُت، بحروث، ٍ " صعاؾت جىزُلُت"، مغهؼ صعاؾاث ال  1989ـ  1913ـ أهٓغ: هو اإلاكغوٕ، ًىؾف زىعي" ئٖضاص"، اإلاكاَع

 .144م 
vi

ت مً الىخاب الؿىفُاث،   ب وحٗلُم زحري خماص، صاع الىخاب الٗغبي للُباٖت واليكغ، اللاهغة م1965ـ  1955الؿُاؾت الخاعحُت الؿىفُاجُت ـ مجمٖى ، حٍٗغ

 .130م،م 1968
vii

ىُت والجزإ الٗغبي    ماوىف، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  .93ؤلاؾغائُلي، مغح٘ ؾبم طهغه، م ـ ًفُٛني بٍغ
viii

يا والىخضة الٗغبُت     .150ـ  149، م 1989، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، 1982 – 1945ـ ٖلي الضًً هالٌ ، أمٍغ
()  ل ت ـ الؿىعٍت، َغح كاصة اإلاٛغب الٗغبي في مإجمغ َىجت في أفٍغ  م مكغوٕ وخضة اإلاٗغب الٗغبي.1958 هدُجت لخأزحراث الىخضة اإلاهٍغ

ix
غ مجضًت زضوعي، الضاع اإلاخدضة لليكغ، ٖلضة الجزإ الٗغبي ـ ؤلاؾغائُلي،ٖغى ألعاء مكاهحر الىخاب الٛغبُحنـ صان وىعحـ، ماطا هفٗل بالٗغب، في هخاب،  ، جدٍغ

 ،139ـ  137م، م 1974بحروث 
x

جغحمت ؾامي زلُل هالؽ، صاع هِىىي للضعاؾاث واليكغ  م،1960ـ  1953ىُت واللىمُت الٗغبُت ـ الخالت الؿىعٍت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغأهٓغ، بىوي. ف. ؾاوهضعػ،   

 82ـ  181م، م2002والخىػَ٘، صمكم،
()   ت والؿُاؾُت.م، واوسخابه مً خلف بٛضاص، الش يء الظي أيٗف فُما بٗض مً كضعاجه 1958ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ، ؤلاَاخت باإلالىُت في الٗغاق في حىٍلُت  الٗؿىٍغ
()  كلُمحنواهذ اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت أٌو صولت حٗترف بديىمت الاهفهاٌ في ؾىعٍا وبالىي٘ الؿُاس ي الجضًض بٗض صكائم مً خضور الاهفهاٌ بحن ؤلا 
(xi)

ىُت في الكغق ألاوؾِ، أفياع خٌى َبُٗتها ؤلا ؾمحر بُغؽ،    الُتالؿُاؾت الخاعحُت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ، هضلت اإلاؿخلبل الٗغبي، مغهؼ صعاؾاث الىخضة مبًر

 .10م، م 1980، ماعؽ 13الٗغبُت، بحروث، ٕ 
(xii)

ت،     267ـ  265م.  م 1966ـ أهٓغ جفانُل هظا اإلاكغوٕ ٖىض، حالٌ ًخي، مكيلت فلؿُحن والاججاهاث الضولُت، ميكأة اإلاٗاعف، ؤلاؾىىضٍع
()  :ـ ًىو هظا اإلاكغوٕ ٖلى 

م الخٗاون والخيؿُم بُنهمـ أن  جب أن جخىفل به صٌو اإلاىُلت ًٖ ٍَغ  الضفإ ًٖ الكغق ألاوؾِ أمغ خُىي باليؿبت للٗالم الخغ، ٍو

 ـ أن جدلُم الؿلم وألامً الضولُحن في الكغق ألاوؾِ، ؾىف ًإصي ئلى الخلضم في اإلاجاالث الاحخماُٖت والاكخهاصًت.

ً الكغق ألاوؾِ، وجىمُت كضعاتها ختى جهبذ كاصعة ٖلى الخهضي ألي ٖضوان زاعجي. أهٓغ جفانُل اإلاكغوٕ ٖىض، أخمض ـ مؿاهضة الضٌو التي حكاعن في الضفإ ٖ

 . 229م، م 1975، حامٗت بٛضاص، ، الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُتهىعي الىُٗمي
(*)   هىظا ًًُ٘ الكغق ًنهٌ به ئال قٗىبه، وهي في خالت الخمخ٘ بيامل ؾُاصتها، أهٓغ الفغص لُلُيخاٌ، حاء في عص مهغ"أن الضفإ ًٖ الكغق ألاوؾِ ال ًمىً أن

 79ـ 78، مغح٘ ؾبم طهغه، مألاوؾِ
(xiii)

 334م، م 1972، اللاهغة الكغق ألاوؾِ في اإلاحزان ؤلاؾتراجُجيـ أهٓغ مدمض ٖبض اإلاجُض هماٌ، 
(xiv)

ؼ،  ض مً الخفانُل أهٓغ، قمٗىن بحًر  م1994، جغحمت مدمض خلمي ٖبض الخافٔ، ألاهلُت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان الكغق ألاوؾِ الجضًضـ إلاٍؼ
(xv)

 .23/1/2004ـ محمد نور الدين : ثركيا والشرق ألاوسط الكبير، السفير اللبنانية 
(xvi)

الم، بحروث، الٗىإلات والثىعة، قٗبي ؾُدىمحىعج حجاع،    .225  ـ 224م م 2000، بِؿان لليكغ والخىػَ٘ وؤلٖا
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()  ىُت ٖام م للبدث في ؾبل هُفُت مىاحهت صٌو اإلادىع، وعأي اإلادايغون، أهه في الكغق 1941َغخذ الفىغة ألٌو مغة في مإجمغ ٖلمي بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؿى يىن حبهت ؾُاؾُت ٖو ت يض صٌو اإلادىع في الكغق ألاوؾِ، وبٗض ألاوؾِ، ًمىً لضٌو الخلفاء، أن جلُم خلفا مً الضٌو ؤلاؾالمُت إلاإاػعة اإلاجهىص الخغبي، ٍو ٍغ

 الخغب الٗاإلاُت الثاهُت جُىعث الفىغ ئلى مكغوٕ ؾُاس ي "لخلف ؤلاؾالمي" .
(xvii)

 .74ـ 71م.مغح٘ ؾبم طهغه،م 1957صاع الٗلم للمالًحن، بحروث  هىظا ًًُ٘ الكغق ألاوؾِ،ـ الفغص للُيخاٌ، 
(xviii)

ب ؾُٗض أخمض، ميكىعاث وػاعة الثلافت وؤلاعقاص اللىمي، صمكم،  ـ ًفُٛني ماهؿُمىف ذ هؼإ الكغق ألاوؾِ، حٍٗغ ماوىف، حكٍغ  .260، م 1979بٍغ
()  لى جمضًض ئًجاع كاٖضة الٓهغان إلاضة زمـ ؾىىاث أزغي، ملابل مؿاٖضاث اكخهاصًت 1957/ 30/01في للائهما م، وافم اإلالً ؾٗىص ٖلى مكغوٕ ئًؼجهاوع، ٖو

ؿىغ   ٍت.ٖو
(xix)

ضي،   .110م، م1977، صاع الُلُٗت، بحروث خغوب ٖبض الىانغـ أهٓغ، أمحن هٍى
(xx)

 .189، م 1م، حؼءان، ج1981، صاع الىخضة، بحروثم1979ـ 1974الاكخهاص اإلاهغي مً الاؾخلالٌ ئلى الخبُٗت ـ ٖاصٌ خؿحن، 
(xxi)

جيؿيي، " ٓمهل ؾُيىن الٗالم ؤلاؾالمي مُضان مىاحهت بحن ـ ػبُٛىُى بٍغ ضة الكٗب، الجؼائغ، اللىجحن ألٖا  م 1980حاهفي  30"، حٍغ
(xxii)

، عاح٘، ٚؿان ؾالمت،  ض مً الخفانُل خٌى هظا اإلاىيٕى ، مٗهض ؤلاهماء الٗغبي، ، صعاؾت في الٗالكاث الضولُت1945الؿُاؾت الخاعحُت الؿٗىصًت مىظـ إلاٍؼ

 م .1980بحروث 
(xxiii)

يااإلالاومت الفلؿُُيُت في ـ أهٓغ، هكام قغابي،  ض، صاع النهاع لليكغ، بحروث وحه ئؾغائُل وأمٍغ  . 80م، م 1970، جغحمت ئوٗام ٖع
(xxiv) 79ـ  69م، م 1967ـ أهٓغ، نالح الضًً اإلاىجض، الخًامً اإلااعهس ي والخًامً ؤلاؾالمي، صاع الىخاب الجضًض، بحروث .       . 
(xxv) .اإلاىك٘ ؤلالىترووي   www. marefa .org/ index php ش : جاٍع إل  م .01/11/2012ؤلَا
(xxvi)

، عاح٘، مدمىص ٖبض الفًُل، ا ض مً الخفانُل خٌى هظا اإلاىيٕى لىفِ والىخضة الٗغبُت، جأزحر الىفِ الٗغبي ٖلى مؿخلبل الىخضة الٗغبُت والٗالكاث إلاٍؼ

 194ـ  183م، م 1981ت، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، الاكخهاصًت الٗغبُ
(xxvii)

ؿخىن، خٌى الضٖم ألامٍغ ىُت م٘ الكغق ألاوؾِ مً يي للثىعة في الُىهان يض الخىم الٗثماوي، عاح٘، جىماؽ. أ. بَغ ئلى  1784الٗالكاث الضبلىماؾُت ألامٍغ

 . 49ـ  37م، م 1985م، جغحمت صاع َالؽ للضعاؾاث والترحمت واليكغ، صمكم، 1975
(xxviii)

 .184، 56هفـ اإلاغح٘، م 
()  في الجؼء الخام باؾغائُل. بكأن هظا الضوع، ؾىف هخٗغى له 
(xxix)

ت لخدلُل الٗالكاث الضولُتخٌى صوع ألاكلُاث في الٗالكاث الضولُت، عاح٘ هخابىا،   .81ـ 77، مغح٘ ؾبم طهغه، م مضازل هٍٓغ
()   ا مؿُديي يا في حىىب الؿىصان جدذ ُٚاء خماًت ألاكلُت اإلاؿُدُت، فياهذ الىدُجت فهل الجىىب ًٖ الكماٌ، وجضٖم ماصًا ومٗىٍى مهغ إلكامت جضزلذ أمٍغ

م أكلُته ؼػث مىكٗهم الؿُاس ي في هغم الؿلُت"الغئاؾت" ٚع م الٗضصًت ملاعهت باألكلُاث الضولت اللبُُت، وههبذ فغوؿا هفؿها ونُت ٖلى اإلااعوهُت اللبىاهُت، ٖو

ً والُمً، وفي بلُت الضٌو الٗغبُت ألازغي  ألازغي في لبىان، وجلضم حمهىعٍت ئًغان ؤلاؾالمُت الضٖم اإلااصي للُىائف الكُُٗت اإلاىالُت لها في ول مً الٗغاق والبدٍغ

ت في م 1970التي جىحض بها َىائف قُُٗت، وجضزلذ أمغوا وئؾغائُل في الكماٌ الٗغاقي مىظ  لضٖم الاهفهالُحن ألاهغاص يض هٓام البٗث، وجخللى الخغهت البربٍغ

اًت والضٖم مً كبل الضولت الفغوؿُت،،، الخ.  ىُت، واهذ جلضم صٖما مالُا لالهفهالُحن) اإلاٛغب الٗغبي الٖغ طهغث مجلت الىاقىًُ جاًمؼ، أن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُل لٌى حاهيىر، أن واقىًُ اإلاؿُدُحن في الجىىب( ًلضع بملُاع $ ؾىٍى ب الٗؿىغي، وأهض عئِـ بٗثت حىىب الؿىصان الؿُض ئًٍؼ ا، ًهغف ٖلى الدؿلُذ والخضٍع

 جلضم هظه اإلاؿاٖضاث بهضف الاهفهاٌ ًٖ الكماٌ".  
(xxx)

جيؿيي، في مجلت الُلُٗت الٗغبُت، ٕ   م1985جمىػ  8،  113أهٓغ مكغوٕ بٍغ
(xxxi )

ش  2425، ٕ ٖاصة جغهُب صٌو الكغق ألاوؾِزُِ الخفىًُ وئأهٓغ ًىمُت الهباح،   .newsabahم، ميكىعة ٖلى اإلاىك٘ ؤلالىترووي: 2012/ 11/ 8بخاٍع

com.www  ٘إل ٖلى اإلاىك ش ؤلَا  م2013/ 02/ 16جاٍع
()  ٌٗت صٌو مؿخللت، ليل واخضة ٖلمها وصؾخىعها وجمثُلها في الخاعج، ولىنها جفىى ب نالخُاتها ئلى هُئت مكترهت لخيؿُم  ًخيىن الىٓام اليىهفضعالي مً مجمٖى

 الؿُاؾاث في بٌٗ اإلاجاالث.  
(xxxii )

جيؿيي،  يا والٗهغ الخىىتروويأهٓغ ػبُٛىُى بٍغ ً، أمٍغ  72،  14ـ  13م، م 1980، جغحمت وجلضًم محجىب ٖمغ، صاع الُلُٗت، بحروث، بحن ٖهٍغ
(xxxiii)

إل  www.alwafd.orgأهٓغ اإلاىك٘ ؤلالىترووي   ش ؤلَا ض : "ٖثرها ٖلى زغائِ لخلؿُم مهغ"، جاٍع  . 15/01/2013أبى ٍػ
(xxxiv)

 . 17ـ  16ٖاَف ؾلُمان، مغح٘ ؾبم طهغه، م
()  .أؾخاط ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي بجامٗت لىفحن البلجُىُت 
(xxxv)

تأهٓغ الخفانُل في هضوة َغابلـ الضولُت خٌى   146ـ  145طهغه، م ، مغح٘ ؾبمالههُىهُت خغهت ٖىهٍغ
()   في اإلاائت مً اخخُاحاث ئؾغائُل مً الىفِ، ًخم اؾخحراصه مً ئكلُم هغصؾخان الٗغاق. أهٓغ ٖلى اإلاىك٘:  75طهغث صخُفت" فاًىيكاٌ جاًمؼ" أن

WWW.aLaraby.co.uk  ُاث.بٗىىان: ئؾغائُل وؾُاؾت وىعصؾخان: جدالف ألاكل 

http://www.alwafd.org/
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/
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(xxxvi)

ً الٗغبيأهٓغ هو الىزُلت ٖىض، ٖبض اإلاالً زلف الخمُمي،  ني للثلافت والفىىن وآلاصاب، الاؾدُُان ألاحىبي في الَى ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغفت، اإلاجلـ الَى

ذ،  كبُُت ـ مؿُدُت، ولبىان ئلى )ًلترح اإلاكغوٕ الههُىوي جلؿُم صولت مهغ ئلى هُاهحن ؾُاؾُحن، واخضة مؿلمت وألازغي   359ـ   336م م م 1983اليٍى

الث، قُُٗت في الجىىب، وؾيُت في الى  ت، وؾيُت، وصعػٍت(، والٗغاق ئلى زالزت صٍو  ؾِ، وهغصًت في الكماٌ(هُاهاث َائفُت، وؾىعٍا ئلى زالزت هُاهاث ؾُاؾُت) ٖلٍى
(xxxvii)

 125أمُل الٛىعي، مغح٘ ؾبم طهغه، م 
(xxxviii)

يا والىخضة الٗغبُتٖلي الضًً هالٌ،   154ح٘ ؾبم طهغه، م، مغ أمٍغ
(xxxix)

خي للمكيلت اللبىاهُت خٌى ألاػمت الؿُاؾُت في لبىان، عاح٘، ؾلُمان جلي الضًً،   م.1977بحروث  1970م ـ 1920الخُىع الخاٍع
()   م.1959لم ًخم اهدكاف الىفِ في لُبُا ئال بٗض 
(xl)

ىُت اللُبُت، أهٓغ اإلالف في، مجلت الؿُاؾت الضولُت، مإؾؿت ألاهغام، ٕ ل  36خٌى الٗالكاث ألامٍغ  م1974أفٍغ
(xli)

 . 107مِكُل وامل، مغح٘ ؾبم طهغه، م 
(xlii)

   Chrles F. Gallgher. Ibid. p 240 /43أهٓغ الخفانُل ٖىض، 
(xliii)

يا والكغق الٗغبيمِكُل وامل،   108م، م1967لاهغة، ، صاع الىخاب الٗغبي، الأمٍغ
()   ٍلس ي لفغوؿا في ملابل الؿماح لكغواث الىف1957ِفي قبا اعة عؾمُت ئلى واقىًُ، وجم فُه الاجفاق ٖلى مؿاٖضة واقىًُ والخلف ألَا  م، كام جي مىلُه بٍؼ

يي صالاؽ ٖلى مٗا ىُت بالخىلُب ٖلى الىفِ في صخغاء الجؼائغ، وحاء في عص وػٍغ الخاعحُت ألامٍغ عيت الؿِىاجىع هُيُضي لؿُاؾت ئًؼجهاوع اإلاخدحزة لفغوؿا" ألامٍغ

طا أعاص الؿِىاجىع هُىضي أن ٌكهغ باالؾخٗماع فٗلُه أن ًغهؼ ٖلى الاؾخٗماع 
ّ
الكُىعي ولِـ الفغوس ي". الجؼائغ هي كًُت فغوؿُت، وأها أعفٌ أن جهبذ كًِخىا،،، ئ

 . 208ـ  199م، م2000 ، مىخبت الغائض، ٖمان، ألاعصني اللىمُت الٗغبُت والضٌو الىبر أهٓغ، فاًؼ نالح أبى حابغ، 
(xliv)

لُا، أهٓغ، أمُل الٛىعي، اإلاغح٘ الؿابم،م  ىُتوهظلً مكاٌ وامل،  149خٌى مكغوٕ خلف قماٌ ئفٍغ ، صاع الىخاب الٗغبي، اللاهغة ألاخالف الٗضواهُت ألامٍغ

 . 43م، م1967
(xlv)

، أهٓغ، اإلاجاهض ألاؾبىعي ) لؿان  غ الىَني( ٕ خٌى هظا اإلاىيٕى ش  22خاٌ حبهت الخدٍغ ل  15الهاصع بخاٍع  م1958أفٍغ
()   ضة لفغوؿا في خغبها يض الجؼائغ كائال:"1957في ٖام يي مىخلضا مىكف خيىمت بالصه اإلاٍإ ت ٖلى مجلـ الكُىر ألامٍغ لى  م، َغح حىن هُىضي اللًُت الجؼائٍغ

ض أن ًدخفٔ بأي هفىط له ت في ؾبُل طلً، هي اؾخلالٌ الجؼائغ". أهٓغ، آزغم قلِؿِىجغ  واهذ فغوؿا أو الٛغب بأحمٗه ًٍغ لُا... فان الخُىة الًغوٍع في قماٌ ئفٍغ

 . 774، م 2الابً، مغح٘ ؾبم طهغه، ج
(xlvi)

 . 791هفـ اإلاغح٘، م 
()  .في هظه الفترة بالظاث، َالب الغئِـ بغكُبت بخمضًض خضوص الضولت الخىوؿُت مً حهت الٛغب ئلى الجهت الكغكُت مً مضًىت ٖىابه 
(xlvii)

 ،ً ىُت في الؿبُٗىاث والثماهِىاث وختى ؾىت أهٓغ هاوؿىن بالضٍو  .59ـ 158م، م 1972، جغحمت مدمىص زحري بىىهت، اللاهغة، م2000ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ


